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BAKANLAR KÜRTTH7 
Sayfa 

1. — Amasya'da vukubulân öel felâketi 
hakkında İçişleri Bakanı Münir Hüsrev 
Gole 'nin demeci 88,101 

2. — Başbakan Hasan Saka'mn çekil
diği ve yeni Hükümet kürtdttneaya kadar 
eskisinin vekâleten vazifede devam edece
ği (3/242) • 149 

3. —Trabzon Milletvekili Hâşan Saka
nın yeni Hükümeti kurmaya memur edil
diği (3/243) 149 

4. — Başbakan .Trabzon Milletvekili Ha
yan Saka tarafından seçilen. Bakanların lis
tesi (3/244) 153 

5. — Başbakan Hasan Saka'nm kurdu
ğu Hükümetin prûgr.amı. 223:264,264:277, 

277:280 

Sayfa 
6. — izmir Milletvekili Münir Birsel'-

in, Millî Savunma Bakanlığından çekilmesi 
ve yerine Başbakan Hasan Saka'nm vekâ
leti (3/241) 105 

7. — Ticaret Eski Bakanı Atıf inan 
hakkında hububat ihracı meselesi dolayı-
siyle Meclis soruşturması açılması 31:88,88:92, 

92:100 

8. — Van 'da yaptırılan Askerî hastane 
ve uçak alanı ile satmalınan.kavurma işin
deki yolsuzluklar hakkında Refik Saydam, 
Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci . 
Hasan Saka kabinelerinde yeraİmış olan 
Millî Savunma Bakanlarından Meclis Sö-
ruştumîası yapılması isteği 331:359 

DEMEÇLER 
1. — Amasya 'da vukubıılân sel' felâketi 

hakkında içişleri Bakanı Münir Hüsrev 
Gole "nin demeci 88 

2. — Başbakan Hasan Saka'nm kurdu
ğu Hükümetin programı 223:264$64:277,277:280 

3. — Başkan öl. Ali Puad ^el>esoy'ün 

Meclisin çalışmalarana ara v^me^ mtet-
sel>etiyle-demeci ' İ l l i 

4. —? Tuaeeli Milletvekili Neemeddin 
Sahir Sılan'inumLhakkında demeci 385:â86, 

405 .-409 

KANUNLAE 
No. Sayfa-
5214 —-Beden Terbiyesi Kanununa, ek 

4047 sayılı Kanunun geçici birinci 
•maddesi hükmünün uzatılması hak
kında .Kanun 26,132 

5215 —"Gümrük Koruma memurlarımla, as
kerî teşkilâta güre tensikı hakkında
ki 1841 sayılı 'Kanuna" ek Kkıııtn 20 : 

27,132:133 
5216 —Askerî Hastabakıcı Hemşireler' 

hakkındaki 3433 sayılı Kanuna ek 

.No.' ,.- Şayia 
Kanun . 2,133,193:194 

5217 — Yabancı memleketlerle geçici ma
hiyette Ticaret Anlaşmaları ve MÖ-
düsvivettdıler akdine ve bunların 
şümulüne giren maddelerin gümrük 
resimlerinde değişiklikler yapılma» 
sına ve Anlaşmaya yanaşmıyan Dev» 
leiier mu varidatına karşı tedbirler1 

alınmasına yetki verilmesine dair 
olan 4582 sayılı Kanunun yürürlük 



##. 

52.19 

522Ü 

büfesinin uzatılması hakkında Kanun 152: 
153,190:197 

Ankara Belediyesine-, arsa, ve ara
zisinden belli bir kısmım mesken ya
pacaklara 2490 sayılı Kanun hüküm
lerine bağlı olmaksızın ve muayyen 
Kurtlarla tahsis ve temlik yetkisi ve
rilmesi hakkında 110,1:13:140,156: 

184,185,185,186:1.80,103,200,210:213 
— Orta öğretim okullarında yardı m -
eı öğretmen çalıştırılması hakkında
ki 2021 Maydı Kanunun 4504 sayılı 
Kanunla d e ş t i r i l e n 2 nei maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Kanun 105, 

185^217 
Belediye Yapı vo Yollar Katıu-

nunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 4585 sayılı Kanu
na ek Kanun 148,185,217:218 

5221 — Yedek Subay ve Asken Memurlar 
hakkındaki Kanunun 3023 sayılı Ka
nunla değiştirilen 3 neü maddesine 
bazı hükümler eklenmesine dair olan 
3003 »aydı Kanunun 1 nei maddesi
nin A fıkrasının değiştirilmesi hak
kında Kanun 153.104:106,305 

5£&2 — Demiryüllar ve Limonlar inşaatı 
iyin gelecek yulara, geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
Kamın 2,133,184:185, 

104,304,305,307,308:311 
Fiiyos - Ereğli hattı ile Ereğli Li

manının inşasına dair- olan 2214 sayı
lı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında Kanun 30,133,184:185, 

104,304:305,306,307,311:315 
— Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret 
Anlaşmasının yürürlük sürelerinin 
iki ay uzatılması hakkında Kanun 102, 

218,305,306,307,315:318 
•--. Türlüye - Finlandiya ödeme An
laşmasının. sekizinci maddesi ile bu 
Anlaşmaya bağlı mektuptaki tasfiye 
hükümleri süresinin altı ay uzatıl
ması hakkında Kanun 102:193/218,306, 

306,307,319:322 

5223 

5225 

5226 — Türkiye ile Yunanistan arasında 
inua edilen Ticaret ve Ödeme ArıUıs-
masİylo bağlantılarının yürürlük sü
resinin uzatılması hakkında Kanım. 103, 

210,3O6r3O6:3O7,307,323:32b 

5227 .-— İskan Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılmasına, değiştirilmesine 
ve bu kanuna, yeniden bazı madde ve 
fıkralar eklenmesine dair olan 5008 
sayılı Kanunun geçici ikinci madde
sinin J numaralı bendinin değiştiril
mesine ve bu maddeye bazı hükümler 
eklenmesine dair Kanun, 152,154 :155,283, 

378:381,385:386,301 :302,405 :-İO0,513 
5228 ----- Bina Yapımı Teşvik Kanunu 152,107: 

20f>,303,302 :405,400.43 i ,435 :438 
5220 - - Devlet Denizyolları İşletme Genel 

Müdürlüğünün 1042 Akçalı yılı Ke-
sinhesap Kanunu 363,410 :4i 1,413,431. 

489 :442 
5230 - - Tekel Genel Müdürlüğünün 1042 

Akçalı yılı Kesinlıesap Kanunu 363,411, 
414,431,443:446 

5231 - Ankara Askerî Fabrikalar Koor
dinasyon Başkanı Doktor Mühendis * 
Albay O-sınan Nuri İncelerin hüküm
lü olduğu cezanın affına dair Kanun 2-1.6, 

375 :376,46f» 
0232 — Devlete ait bir kısmı binalar satış 

bedeli ile resmî daireler yapılması 
.hakkındaki 2300 sayılı Kanunla bu 
Kanunun ikinci maddesini değiştiren 
3276 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair Kanun 222,570 :377J<i5 

f>233 —- Yakıtlar Genel Müdürlüğünce is
tihdam edilecek avukatlar hakkında
ki 1263 sayılı Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun 222. 

377:37^,465:166 
523-1 '-•-- Üniversiteler Kanununa (de Ka

nun 320,411 :431,431:135.455:465.467. 
475,514:517' 

5235 N'oter Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkıuda Kanun 363, 

555:562,502:577 
5256 - - Millî Korunma Kanun una ek Ka

nun 216,385,577 



§ 
Nö. 

5237 

5238 

5239 

5240 

5241 

5242 

5243 

5244 

5245 

5246 

5247 

5248 

Sayfa 
— Belediye Gelirleri Kanunu 328:329, 

466-467,467 -.475,475:513,521:545,545:555, 
562,577,578:581 

— Vaşington Milletlerarası Sağlık 
Sözleşmesi ile Hava Ulaştırmaları 
Milletlerarası Sağlık Sözleşmesinin 
ve bu Sözleşmelerin sürelerini uzatan 
Brotokolların onanması hakkında 
Kanun 385,753,770,775,777:780 
— Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad
ınları Kanunu 448,753:770,770:775,783: 

806,806:814,819,854,855:858 
— Götürü olarak alınan nebati yağ 
Muamele Vergileri cezalarından tah
sil edilmiyen kısmının alınmaması 
hakkında Kanun 448,814 -815,819,854, 

859:862 
— İnebolu ve Amasra Limanları ya
pımı'için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 4870 
sayılı Kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 216,448,815, 

819,854,862:866 
— İlkokul, öğretmenlerinin almakta 
oldukları aylık dereceleri hakkında 
Kanun 520,820:848,852,854,866:869 
—r Erzincan'da Yaptırılacak Mesken
ler hakkında Kanun ' 328,520,848:852,852: 

854,854,854,870:873 
— Bolu'nun Düzce İlçesinden Halil 
Meriçoğlu Mehmet Meric'in hükümlü 
olduğu cezanın geri kalan kısmının 
affına dair Kanun 584,932:933 
— İdil Bire t ve Suna Kan'm yabancı 
memleketlere müzik tahsiline gönde
rilmesine dair Kanun 520,922 #32,936,947, 

948:951 
— İstanbul 'Teknik Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanunu .584,933 ::936, 

939,947,952:955 
— İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanunu 584,936:941,944,947, 

955:958 
— Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair Kanun 448,584,941: 

944,044,945,947,959:962 

No: §ay!â 
5249 - - 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 192,362,385,448,584,706, 

783,877,965 :997,997,997,1051 :10-54. 
5250 — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak

kındaki 3312 sayılı Kanıma ek Ka-
ntm 328,876,1021:1024,1024:1025,1025 : 

1029,1029:1038 
5251 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

•- 1948 yılı. Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 448,706,783,877,997: 

'998,101^1049,1055:1058 
5252 —Türkiye, Avusturya, Belçika, Da

nimarka, Fransa, Yunanistan, İrlan
da, izlanda, Lüks«mbürg, Norveç, 
Holânda, İtalya, Portekiz, Birleşik 
Kıralhk, İsveç, İsviçre, hükümetleri 

've Almanya'nın. Fransa, Birleşik t 

Kıralhk ve Amerika Birleşik Devlet
leri işgali altındaki mmtakalar Baş
komutanları arasında imzalanan Av
rupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi 
ile eklerinin onanması hakkında ka
nun 706,752 •:753,876,965,998:10O3',İÖ15, 

1049,1050:1051,1058:1061 
5253 — Türkiye ile Amerika Birleşik 

Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 
tarihinde imzalanan Ekonomik İşbir
liği Anlaşması ve eki ile ayni tarihte 
teati edilen mektupların onanması 
hakkında Kanun 706,752:753,876,965, 

1003:1005,1015,1049:1050,1062:1065 
5254 — Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk 

verilmesi hakkında Kanun 634,944:947, 
1005:1015,1015:1019,1024,1025,1050, 

.1065:1068 
5255 .— Istiklfıl harbi malûllerine verilecek 

para mükâfatı hakkında Kanun . 448, 
782,1019:1020,1024,1025,1050,1069:1072 

5256 — Maliye Bakanlığı ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 
17 . VI . 1948 tarihinde akdedilen 
Sözleşmenin onanmasına ve bazı dö
vizlerin Hazine nam ve hesabına alı
nıp satılmasına ve muhafazasına dair 
Kanım 222,782,1020:1021,1024,1025,1050, 



'No. -; Sayfa! 

5257 ~ Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
kadroları hakkındaki 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılın asına dair* Kanun 448,782, 

lO2İ;1024;1025,1050,1076 :1079 

5258 —. Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve t»u kanuna bazı maddeler $klen-

No. Sayfa 
meşine dair-K«.nun 385,590:632,635:656, 

656:704,707,731,731;752,783,877:902,903 : 
922,1097,1104,1104:1110 

5259 — Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek yıllara .geçici yüklenmelere 

,girişilmesine, izin verilmesi,hakkında
ki 3132, 4100. ve 4649 sayılı kanunlara 
ek Kamın 876,1038 =1049,1083 ;1097,1104, 

1110,1115:1118 

KARARLAR 
1607 — Ticaret Eski Bakanı Atıf İnan 

hakkında Meclis »Soruşturması yapıl
masına dair 31:88,88 92,92:100,100 

1608 —~ VaJrfikebir İlçesinin Ağır Köyün
den Hacıahmetoğlu Mehmet Akbulut 
ve, Melikçe Köyünden Mustafaoğlu 
Yusuf Bahadır'in ölüm cezasına çarp
tırılmaları hakkında 2,132 

1609 —.Danıştay üyeliklerine Kifat Gö-ksıı 
v.c Veeibi Tönük'ün seçildikleri hak
kında 105,149,150 

1610 — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü Memur ve 
hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 
Kanunun bazı maddelerini değiştiren 
3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı Ka-

• nünün 6 nci maddesinin yorumlan
masına mahal olmadığı hakkında 148,155 

1611 — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı "Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 
sayth' Kanunun 4 neü maddesinin 
yottmılanmasına mahal olmadığına 
daıt 148,155:156 

1612 — Devlet Demiryolları ve Limanları 
îgletroe Umumî İdaresi Memurları 
OBtaekli Sandığı hakkındaki 2454 vo 
2004 «ayılı Kanunlara bazı küküm* 

ler eklenmesine ve bu kanunların ba
zı maddelerinin değiştirilmesine dai* 
olan 4001 sayılı Kanunun 17 nci ve 
ye cici maddelerinin yorumlanmaları
na mahal olmadığı hakkında 152,193 

1613 — Kize'nin Pazar İlçesi Xi#amiaü.t'lâ 
Köyünden Osmanoğlu Ha dik Kutan'* 
m ölüm cezasına çarptırılması hak
kında 30,192,21.7 

1614..— Bakanlar. Kuruluna .güvenildiğine 
dair 223:264,264:277,277,277,277:280 

1615 — Erzurum'un Yeğenağa Mahallesin
den Yusuf Kızı Sahende Sakmak'ın 
ölüm cezasının. 30 yıl ağır hapse çev
rilmesi hakkında 216,296:302 

1616 — Kazanç Vergisi Kanununun 3 
neü ve 8 nci maddelerinin yorumlan
masına mahal olmadığı hakkında 222,303 

1617 — Takip ve tahsiline imkân görüle-
miyen bazı alacakların silinmesi ve af
fı -hakkında 222,303 

1618 — % Kazaları:ile MeslekHastalıkları 
ve Analık •Sigortaları hakkındaki 
4772 sayılı Kanunun 83 neü madde
sinin yorumlanmasına mahal olma
dığı hakkında 192,363,387,520,634 £35 

1619 •.— Büyük Millet Meclisinin çakşmas-
lanna 1 Kasım 1948 gününe kadar 
aya - veri Jm<*si hakkında 1110 :T 111 



ÖNERGELER 
Sayfa 

•Balıkesir [Eminittin Çelikte] 
1. — Dilekçe Komisyonunun 24 . V . 

1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
082 sayıH Kararın' Kamutayda görüşülme
sine dair (.4/104)- . 2.83 

Denizli [Kemâl Cemal * öncel-ve dört 
arimdaşı] 

2. — Sel Maketine uğrıyan Amasya hal
kına Büyük Millet Meclisinin teessürleri
nin bildirilmesine dair (4/98) 101 

Denizli [-Reşad Aydınli] 
3. '•—"Van'da yaptırılan Askerî 'Hastane 

ve Uçak alanı ile satmalman kavurma işin
deki yolsuzluklara dair»Befik Saydam, Şük
rü Saraçoğlu, ;Beeep Peker ve Birinci Ha
san Şaka'-Kabinelerinde yeralmış olan Millî 
Savunma Bakanları hakkında Meelis soruş
turması yapılmasına dair (4/105) 331:359 

Edirne Ir Fethi Erimçağj 
4.—/Dilekçe Komisyonunun 24 , V . 

1048 tarihli --Haftalık Karar Cetvelindeki 
1001 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/106) 328 

Hatay [Ranm Yurdman] 
5. — Millî Korunma Kanununun 5020 

.sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin (V) nei fıkrası (2) numaralı bendinin 
yorumlanması hakkında (4/103) 222,449 

istanbul [Ali Rıza An ve iki arkadaşı] 
' 6.';— Is kazalariyle meslek -hastalıkla u 

ve analık sigortaları hakkmdakh4772 sayılı 
Kanunun-83 ncü maddesinin yorumlanması
na dair (4/100) 192,387,520,590,634:635 

istanbul [Ali Rıza Arı ve iki-arkadaşı] 
' 7 . — Kazanç, Muvazene ve iktisadi 

Buhran -Vergileri hakkındaki Kanunla
rın bazı hükümlerinin değiştirilmesine da
ir olan 5088 «sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerinin yorumlanması hakkında 
(4/101) 192 

Kırklareli fDr.Fluad Umayj 
i 8. — 'SKazaöç rVergilcd "ödenmemiş 

: miat-rahlar üzerinden bir dolaya ma hsus 
olmak jAzere tarh ve tahsil olıtnajcak mü-
t ^ m m j ^ v v e ^ Aaİ^ın^a^i ikamın teklifi* 
m i t l e r i ¥e*ilm*siî*e dt i r (4/108) 521 

Sarfa 

Kasım 1948 
ara verme- • 

1110:1111 

106 

Koıwa. [Tevfik Fikret May'U iki ar
kadaşı] 

9. —• Millet Meclisinin 
tarihine kadaf çalışmalarına 
sine dair (4/111) ' 

Niğde [Hüseyin Ulusoy] 
10. — Maarif Teşkilât Kanununun .22 nei 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair (4/97) 

Niğde [Şükrü Süer] 
11. — Gedikli Erbaşların Aylıklarının 

Tevhit ve.Teadülüne dair olan 3779 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve bıı kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesi
ne dair (4/99) 

Seyhan [Ahmet Remzi Yürcgir] 
12. — Çanakkale Milletvekili rahmetli 

Atıf -Kamçı 1 'm eşine Vatani Hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair (4/102) 2.84:285 

Seyhan [Sinan Tekelioğlu] 
13. — Dilekçe Komisyonunun 30 . V I . 

1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1203 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/109) 520 

Sivas [Şakir Tl ma,] 
14. — Osmaniye'nin Toptakkale Buca

ğından Osmanoğullarından Bekir Boz-
kurt 'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki : Kaftun teklifinin 
geri Verilmesine dair (4/107) 3#7 

Afyon Karahisar [Şahin Lâçin ve iki 
arkadaşı] 

1. — Buğday ihracı dolayısiyle Ticaret 
eski Bakanı hakkında Meclis soruştui'ma-
sı yapılmasına' dair (4/84) 31:88,88 .-92,92:100 

izmir [Münir Birsel] 
2. — Dilekçe Komisyonunun 10 . XII . 

1947 tarihli Haftalık Karar "Cetvelindeki 
685 sayılı: Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/65) 363,410 

Kars [Hüsamettin Tug<ıç] 
'.' 3. — Dilekçe Komisyonunun 27 . V . 

1948 tarihli >H&ftalık Karar Cetvelindeki c 

lOOÖ.^ ıh 4ja,mi'i2i Xamtttay#a ;jp*ü|ül-



_ f t _ 

menine dair (4/96) 
Seyhan f Sinan Tckelioğlul 
4. — Dilekçe Komisyonunun 23 

Sayfu 
363,409:410 

S*yia 
1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
766 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair (4/70) 2,131 ,:.132 

RAPORLAR 
ADALKT KOMİSYONU RAPORLARI 

1. — Ankara Askerî Fabrikalar Koor
dinasyon Başkanı Doktor Mühendis Al
bay Osman Nuri İnceler'in hükümlü ol
duğu cezanın affına dair (5/73) 216,375:376, 

465 
2. — Bolu'nun Düzce İlçesinden İtalil-

oğlu Mehmet Meric'in hükümlü olduğu 
cezasının geri kalan kısmının affına dair 
(5/74) 584;932:933 

3. — Bina yapımını Teşvik Kanunu ta
sarısına dair (1/351) 363,392:405,409,431, 

435 :438 
4. ~— EmırumAın Yeğenağa Mahalle

sinden Yusuf kızı Sanemle SakmalUın 
ölüm. cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresine dair (3/2.18) 216, 

296:302 
5. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 neü 

ve 8 nei maddelerinin yorumlanması hak
kında Başbakanlık tezkeresine dair (3/26) 

222,303 
6. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

15 nci maddesine bir fıkra, eklenmesine ve 
24, 25, 27 ve 34 neü maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasansiyle Afyon Ka-
rahisar Milletvekili Hazini. Bozca ve iki 
arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı madde
lerinin 'değiştirilmesi ve İstanbul Milletve
kili Puad Hulusi Demirelli ve altı arkada
şının, Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 
kanun tekliflerine dair (1/318 ve 2/5, 96) 385, 
590 £32,635:656,656:704,707:731,731 =752,783,877: 

902,903:922,1049,1097,1104,1104:1110 
7. — Noter Kanununun 4166 sayılı Ka

nunla değiştirilmiş olan 44, 85 ve 86 ncı 
maddeleriyle 4782 sayılı Kanunla değişti
rilmiş olan 84 neü maddesinin değiştirilme
sine, dair kanun tasarısı hakkında (1/308) 363, 

409,555:562,562:577 
İ, ^- Rize 'niü Pazar İl*4si ZigAunsüfiâ 

köyünden Ostaanoğlu Sadık Kutan'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresine dair (3/240) 192,217 

9. — Vakfıkebir İlçesinin Ağır köyün
den Hacı Akmetoğlu Mehmet Akbulut ve 
Melikşe köyünden Mustafaoğlu Yusuf 
Bahadır'in Ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/228) 2,132 

.... T « . 
1. — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal 

çocukların korunması hakkında kantin 
tasarısına dair (1/137) 16:26 

ANAYASA KOMİSYONU RAPORU 
1. - - Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

15 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 
24, 25, 27 ve 3.4 neü maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasansiyle Afyon Ka-
rahisar Milletvekili Hazini Bozca, ve iki ar
kadaşının, Milletvekilleri. Seçimi Kanu
nunun, 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı maddeleri
nin değiştirilmedi ve İstanbul Milletvekili 
Puad Hulusi Demircili ve altı arkadaşının, 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kâ
nun tekliflerine dair (1/318 ve 2/5,96) 385, 
590:632,635:656,G56:704,707:731,73i :752,783,877 : 

902,903 :922,1049,1097,1104,1104:1110 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Belediye Yapı ve Yollar Kanu

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 4585 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı hakkında (1/287) 148,185,217:218 

2. — Demiryollar ve limanlar yapımı 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanu
nun birinci maddesinde değişiklik yapıl- ' 
masına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/316) 2,184:185,194,304,305^307,308:311 

3. — Erzincan'da yaptırılacak mesken
ler hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/365) 520,848 -.852,852 {854,854,854,870:873 
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4. — Filyas - Kreğli hattı Üe Bi'eğU 11-
aıaıumn yapımına dair olan 2214 sayılı 
Kanunütı birinci maddesinde değişildik 
yapılması hakkındaki kanun; tasarısına 
dair (1/31?) 00,184:185,194,304i3Ö5,306,3O7,311: 

315 
5. - - İnebo lu ve Amasra Limaııİaıı ya

pımı için gelefcek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 4870 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/359) 448,815, 

819,854,862:866 
6. — Yeniden yapılacak su işleri için 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesine izin verilmesi hakkındaki 3132 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısına dair 
(İ/327) 876,1038:1049,1083:1097,1104,1H0, 

1115 :1118 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş 

Kadroları hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/170) 448,753:770,770:775 ;783: 

806,806:814,819,854,855:858 
2. — Askerî Hastabakıcı Hemşireler 

hakkındaki 3433 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısına dair (J/313) 2,133,193:194 

3. — Aydın Milletvekili Dr. Mdzhar 
Germen vo Mitat Aydın'in, götürü olarak 
alınan nebati yağ Muamele Vergileri ceza
larından tahsil edilmiyen kısmının alınma
ması hakkında kanun teklifine dair (2/69) 

448,814:815,819,854,859:862 
4. — Balıkesir Milletvekili Eminittiıı 

Çeliköz ve üç arkadaşının, ilkokul öğret
menleri aylıklarının öğrenim durumlarına 
ve hmnet sürelerine göre ayarlanması 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/43) 

520,820:848,852,854,866:869 
5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğü 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/372) 

706,783,877,997 :998,1005,1049,1055:1058 
6. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı • 

(A) ve (L) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile İda
reci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Mec
lisi ve Sayıştay 1948 yılı Bütçelerinde de

ğişiklik yapıküasa hakkındaki kaattu teklif * 
lerine dair (1/370, 2/113, 115, 117, 118) 

706,783,877,965:997,1051:1054 
7. — Demiryoİİar ve limanlar yapımı 

için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanunun 
birinci madesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısına dair (1/316) 2,184:185, 

1&4,304,305,307,308:311 
8. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan Kanunun 
bazı madelerini değiştiren 3173 sayılı Ka
nuna ek 4620 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin yorumlanması hakkında Başbakan
lık tezkeresine dair (3/216) 148,155 

9. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt 
Sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı 
kanunlara bazı hükümler eklenmesine ve 
bu kanunların bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan 4001 sayılı Kanu
nun 17 nc ive geçici maddelerinin yorum
lanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi
ne dair (3/217) 152,193 

10. — Devlete ait bir kısım binalar sa
tış bedeliyle resmî daireler yapılması hak
kındaki 2300 sayılı Kanunla bu kanunun 
2 nei maddesini değiştiren 3276 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun tasarısına dair (1/261) 222,376: 

377,465 
11. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayı
lı Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenme
si hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin yorumlanması hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresine dair (3/130) 148,155:156 

12. — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu 
hakkındaki 3312 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesine dair kanun tasarısı hak
kında (1/366) 876,1021:1024,1024:1025, 

-1025:1029,1029:1038,1050 
13. — Erzincan'da yaptırılacak mes

kenler hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/365) 520,848:852,852-.854,854,854,870:873 
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24 •. — Ortaöğretim.. o löü j^nd* ptvcbıur 

• cı öğretmen çalıştırılması hakkındaki 2624-
sayılı Kanunun 4504 sayılı Kanunla değiş
tirilen. 2 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanını tasarısına dair (1/321) 105, 

185,217 
25. — Takip ve tahsiline imkân görül-

miyen 250 079 lira 5 kuruşun silinmesine 
ve (342 lira 15 kuruşun da affına dair Baş-

. bakanlık tezkeresi hakkında (3/223) 222,303 
26. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'

in, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3G56 sayılı Kanuna 
ek 4644 sayılı Kanunun geçici üçüncü mad
desi hükmünün uzatılması hakkında kanun 
teklifine dair (2/90) 222,303:304,372:375 

27. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
istihdam edilecek avukatlar hakkındaki 
1263 sayılı Kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı hak-

. kında (1/128) 222,377:378,465:466 
28. — Yabancı memleketlere gönderile

cek öğrenciler hakkındaki 1416 sayılı Ka
nuna ek kanun tasanama dair (1/325) 520,922: 

932,936,947,948:951 
29. — Yeniden yapılacak su işleri için 

gelecek ytllara geçici yüklenmelere girişil
mesine izin verilmesi hakkındaki 3132 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısına dair (1/327) 87ü, 

1038:1049,1083:1097,1104;1110,1115:1H8 
30. — Yozgad Milletvekili Sırrı İçöz ve 

üç arkadaşının; Sivas Kongresince seçilen 
Temsil Heyeti Üyeleriyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulu
nan Üyelere vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkındaki kanun teklifi
ne dair (2/42) 329,366:372 

31. — Yüksek Ziraat Enstitüleri Ka
nunu tasarısına dair (1/288) 329,411:413,413: 

414,414 -:431,43i 435,455:465,467,475,514:517 

14. *<* Ml$m * feegii hattı i i l« iöreğli 
Limanının yapımına dâir olan 2214 sayılı 
Kanunum birinci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kânun tasarısına da
ir (İ/317) 30,184:185,194^304: 3Q5,306,307,311: 

315 
15. — inebolu ve Amasra Limanları ya

pımı için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 4870 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında (1/359) 448, 

815,819,854,802:866 
16. —i- İstanbul Teknik Üniversitesi Ku

ruluş Kadroları, hakkındaki kanun tasarı
sına dair (1/169) 584,933:936,939,947,952:955 

17. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki kanun tasarısına da
ir (1/168) 584,936,937 .-939,939 :941,944,947, 

9-55:958 
18. —- İstiklâl Harbi malûllerine verile

cek para mükâfatı hakkında kanun tasa
rısına dâir (1/371) 782,1019:1020,1024,1025, 

1050,1069:1072 
19. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 neti 

ve 8 nci maddelerinin yorumlanması hak
kındaki Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/26) 222,303 

20. -4* Maliye Bakanlığı ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası arasmda 17 . 
VI . 1948 tarihinde akdedilen Sözleşmenin * 
onanmasına ve bazı dövizlerin Hazine nam 
ve hesabına alınıp satılması ve muhafazası 
hakkında kanun tasarısına dair (1/361) 782, 

1020:1021,1024,1025,1050,1072:1076 
21. -T*- Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 

Kadroları .hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (ls) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun, tasarısına dair 
(1/373) 782,1021,1024,1025,1050,1076:1079 

22. ->— Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/374) 584,941:944,944,945,947,959:962 

23. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohum-
hık verilmesi hakkındaki Kanun tasarısına 
dair (1/319) 634,944:945,945:947,1005,1005: 

1015,1015:1019,1024,1025,1050,1065:1068 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun geçici 
birinci maddesi hükmünün 1948 yılı sonuna 
kadar uzatılması hakkında kanun tasarısına 
dair (1/279.) 26,132 

2. — Gümrük muhafaza memurlarının 
askerî teşkilâta göre tensiki hakkındaki 1841 



sayılı 'Katrana ek kamuv taaaraıua dair 
(1/148) 26:27,132:133 

3. — Kimsemiz, terfaeıdilîiftişfm anormal 
çocukların, korunması Wşfesw|a ; kanun ta
sarısına dair (1/137) . l$M 

ÇALIŞMA KOMİSYONU* BAPOKTJ 

1. —Kimsesiz, terkedilmiş, ve anormal 
çocukların korunması hakkında kanun ta
sarısına dair (İ/137) 16:26 

DİLEKÇE KOMİSYONU RAPORLARI 
1."— İzmir Milletvekili Mvmx Birsel 'in, 

Dilekçe Komisyonunun 10. X I , 1947 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 685 sa
yılı katarın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi hakkında (4/65) 363,410 

2. — Kars Milletvekili Hüsamettin 
Tugaç'ın, Dilekle Komisyonunun 27 . V , 
1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
1000 sayılı kararırı Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi hakkıj*da (4/96) 363,409̂ :410 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'mm, Dilekçe Komisyonunun 23 . 1 . \ 
1948 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
766 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi hakkında (4/7k)) 2,131:132 

DIŞtŞLERİ KOMİSYONU BAPORLABI 
1. — Dışişleri Bakaıdıf ı K^TOİuşu hak

kındaki 3312 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1/366) 876,1021 :1G24,1Q24:İ025,1025:1029, 

\ 1029:1030,1050 
2. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 

Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret An-
laşiaası ile Türkiye - Belçika ödeme Anlaş
masının yürürlük sürelerinin iki ay uzatıl
ması hakkındaki kanun . tasarısına Jair 
(J/348) 192,218,219,305,306,507,315 :318 

3. — Türkiye - Finlandiya ödenie An- . 
Jaşınasmın 8 nci maddesi ile bu Anlaşmaya 
bağlı mektuptaki tasfiye-hükümleri süre
sinin altı ay uzatılması hakkındaki kanun, 
tasarısına dair (t/309) 192:193,218,219,306,306, 

307,31#:322 
•4. — Türkiye ile Ymıanistanf-arasında 

imza edilen Ticaret ve ödeme italagmala-

i ' Svfe 
riyle-bapstatıianuın iyüfürlttk sfttttftmiu • 
20 %lûT 1 W tarihine kadar ttzatılması 
hakkındaki kanun tasarısına dair (1/290) 193, 

21^21%3Ö6;3Ö6:307,30T,307;323 326 
5, — Vaştegton Milletlerarası Sağlık 

Sözleşmesi ite' Hava Ulaştırmaları Milletler
arası Sağlık Sözleşmesinin ve" bu Sözlegme-

I lerin sürelerini uzatan Protokollann onan
ması -hakkında kanun tasarısına dair 
(1/349) 385,753,770,775,777:780 

6. — Yabancı memleketlerle geçici ma
hiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs vi-

.vendi akdine ve bunların şümulüne giren. 
maddelerin gümrük resimlerinde değişiklik
ler yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşın ıyan 
Devletler muvaredatına karşı tedbirler alın
masına yetki verilmesine dair olan 4582 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinde yazılı sü
renin iki yıl daha uzatılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/326) 152:153,196:197 

EKONOMİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncu 

ve 8 nci maddelerinin yorumlanması, hak
kında Başbakanlık tezkeresine dair (3/26) 222, 

303 
2. — Millî Korunma Kanununa ek ka

nun tasarısına dair (1/360), 385,577 
3. — Zonguldak Milletvekilleri Naim 

Kromer ve Orhan Seyfi Orhon'nun, Eti-
bank Kanununun 12 nci maddesine bir fik-
ra eklenmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/116) 448,815:819 

GÜMRÜK VB TEKEL KOMİSYONU RAPORU 

1. — Gümrük Muhafaza memurlarının 
askerî teşkilâta göre tensikı hakkındaki 
1841 sayılı Kanuna ek. kanun • tasarısına 
dair (1/148) 26,132:133 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Felediye Yapı ve Yollar Kanunu

nun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 4585 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı hakkında (1/287) 148,185,217:218 

2. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 n-
rü ve 8 nci maddelerinin yorumlanması hak
kında Başbakanlık tezkeresine*dair (3/26)- 222, 



dair (.1/3.19) 034,944:945f,945i;947A005,lO05: 
1015,10150019,1024,1025,1050,1065:1Ü68 

6. — Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankası arasında 17 . VI. 
1948 tarihinde akdedilen Sözleşmenin o-
nanmasıua ve Bazı dövizlerin Hazine nam 
ve hesabına alınıp satılması ve muhafazası
na dair kanun tasarısı hakkında (1/361) 782, 

1020 ;1021,1024,1025,1050,1072:107G 
7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce is

tihdam edilecek ..avukatlar hakkındaki 
1263 sayılı Kanunun'brinici maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 
hakkında (1/128) ;' 222,377:378,465:466 

8. — Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesine izin verilmesi hakkındaki 3132 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısına dair 
(1/327) 876,1038:1049,1083:1097!1104,1110, 

1115:1118 

3< ^jpUçtt^kiIleri Seçimi I ta^nuann 
15 nci Knmddesine bir fikim eklenmesine ve 
24, 25^ 27 ve 34 ncü maddelerinin değişti-
rilmeafeae dair kanun tasarısiyle Afyon 
Karahfear Milletvekili Hazim Bozea ve iki 
arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi Kanu
n u n u n ^ , 25, 27, 34 ve 46 ncı nıadjdeleri-
nin değiştirilmesi ve İstanbul Milletvekili 
J^uad. pulûsi Demirelli ve altı arakadaşı-
nın, Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı n>addelcrinin değiştirilmesi hakkında
ki kanlın tekliflerine dair (1/318 ve 2/5»,96) 385, 
590:6|2,635:6f>6,656:704,707:731,73i :752,783,877: 

t 902,903:922,1049,1097,1104,1104 :U1Ö 

1. <*-* Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal 
çocukların korunması hakkında kanun 
tasarıma dair (1/137) 16:26 

'.^ALfYE KOMİSYONU RAPORLARI 
1. *- Aydın Milletvekili Dr. Mazhar 

Germen ve Mitat Aydın'm, Götürü olarak 
almarif nebatî yağ muamele vergileri eeza-
larmd|n tahsil edilmiyen kısmının alın
mamalı hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/691 ' 448,814:815,819,854,859:862 

'2; f— Devlete ait bir kısım, binalar sa
tış. breliyle resmî daireler yapılması bak-
kındaki 2300 sayılı Kanunla bu kanunun 
2 nei fhaddesini değiştiren 3276 sayılı Ka-
nunıııij yürürlükten kaldırılması hakkında
ki kailtun tasarısına dair (1/261) 222,376:377 

465 
3. «r-r Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umumi idaresi Memurları Tekaüt 
Sandıfj hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı 
Kaımitea bazı hükümler eklenmesine ve 
bu kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesini! dair olan 4001 sayılı Kanunun 17 
nei vi geçici maddelerinin yorumlanması 
hakkındaki -Başbakanlık tezkeresine dair 
(3/217) 152,193 

4. y- Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü 
ve 8 nci maddelerinin yorumlanmışı hak
kındaki Başbakanlık tezkeresine dair 
.(3/26JÜ ' - '! ' • 222,303 

5..-— Muhtaç Çiftçilere ödünç tohum
luk, verilmesi' hakkındaki kanun tasarısına 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş ve 

kadroları hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/170) 448,753:770,770:775,783:8ÖG. 

806:814,819,854,855:858 
2. — Balıkesir Milletvekili Eminittiıı 

(Mikoz ve üç arkadaşının, İlkokul öğret
menleri aylıklarının öğrenim durumları
na ve hizmet sürelerine göre ayarlanması 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/43) 520, 

820:848,852,854,866:869 
3. — Beden terbiyesi Genel Müdürlüğü 

Kanununa ek 4047 sayılı Kanunun geçici 
birinci maddesi hükmünün 1948 yılı sonu
na, kadar uzatılması hakkında kanun tasa
rısına dair (T/279) 26,132 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi Ku
ruluş kadroları hakkındaki kanun tasa
rısına dair-(1/169) '584,933:936,939,947,952:955 

5. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
kadroları hakkındaki kanun tasarısına da
ir (1/168) 584,936,937:939,939:941,944,947, 

955:958 
6. —- Ortaöğretim okullarında yardımcı 

öğr^men çalıgtırlıması hakkındaki 2624 
sayılı Kanunim 4504 sayılı Kanunla .de
ğiştirgen 2 nci maddesinin değiştirilmesi.-. 



Sayfa ı 
ne dair kanun tasarısı hakkında/(İ/321) 105,185, 

217 
7. — Maarif teşkilâtına dair olan 789 

sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin yorum
lanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresine 
dair (3/142) 283,375 

8. — Millî Eğitim BakanlığıKuruluş | 
kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) saylh cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasansma dair 
(1/373) 782,1021,1024,1025,1050,107611070 

9. — Millî Eğitim Bakanlığı; Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapıl- ») 
ması hakkındaki kanun tasarısına dair I 
(1/374) 584,941:944,944>945,947,959 .-962 | 

10. — Yabancı memleketlere gönderi- 1 
lecek öğrenciler hakkındaki 1416 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısına dair (1/325)' 

520,922:932,936,947,948:951 
13. —Yüksek Ziraat Enstitüleri Ka

nunu tasarısına dair (1/288) 329,411:413, 
413:414,414:431,431:435,455:465,467,475,514:517 

1, — Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal 
çocukların korunması hakkmdakiîkanun ta
sarısına dair (1/137) - 16:26 

#MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Askerî Hastabakıcı Hemşireler 

hakkındaki'3433 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısına dair (1/313) 2,133,193:194 

2. — Yedek Subay ve Askerî Memurlar 
hakkındaki Kanunun 3923 sayılı Kanunla 
değiştirilen üçüncü maddesine bazı hü
kümler eklenmesine dair olan 3993 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin (A) fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sına dair (1/^13) 153,194:196,305 

1. — Gümrük Muhafaza Memurlarının • 
Askerî Teşkilâta göre tensikı hakkındaki 
1841 sayılı Kanuna ek kanun, tasarısına 
dair (1/148) >'< 26,132:133 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİMİ KOMİSYONU;! 
- RAPORLARİ 

.1. — Askerî Hastabakıcı' ÖemşiTeler 
hakkındaki 3433 sayılı Karnımı'efe kantin . 
taşanıma dair (3/31*0 j 2/133,M:l94 | 

Sayla 
2. —; Vaşington Milletlerarası Sağlık' 

Sözleşmesi ile Hava Ulaştırmaları Millet
lerarası Sağlık Sözleşmesinin ve bu Söz
leşmelerin sürelerini uzatan Protokollarm 
onanması hakkında kanun'tasarlama dair •• 
(1/349) 385,753,770,775,777:780 

1. -— Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal 
çocukların korunması hakkında kanun ta
sarısına dâir (1/137) 16:2$ 

SAYIŞTAY KOMİSYONU RAPORLARÎ 
1. — Devlet Denizyolları işletme Genel 

Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sa* 
yıştay Başkanlığı tezkeresiyle .Devlet De
nizyolları işletme Genel Müdürlüğü 1942 
yılı Kesihhesabl hakkındaki kanun tasarı* 
sına dair (3/192, 1/33V) 363,410:411,413,431, ' 

439.442 
2, — Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı / 

Kesinheşabma ait Uygunluk Bildirraıinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresiyle Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yı
lı Kesinhesabı hakkındaki karilin tasarısı 
na dair (3/200, 1/71) 363,411,414,431,443:446^ 

TARIM KOMİSYONU RAPORLARI 
1. -V Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohum

luk verilmesi' hakkındaki Kamın tasarısı
na dair (1/319) 634,944:945,945 :947,100£, <" 

1005 a015,1015aQ19,1024,1025)1050,1065 ̂ 1068 
2. —T Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanu

nu tasarısına dair (1/288) 329,4111413,413: 
414,414:431,431:435,455:465,467,475,514:517 

TİCARET KOMİSYONU RAPORLARİ'/,' 
1. — Aydın Milletvekili Dr. Mazhar 

Germen ve Mitat Aydın'm, götürü olarak 
alınan, nebatî yağ dantele Vergileri eeza- ' 
larından itahsil edilmiyen kısmının alınma
ması hakkında kanun teklif ine dair (2/69) 44§V 

814:815,813,854,859:862 
2..— Kazanç. Vergisi Kanununun 3 ncü 

ve 8 nei maddelerinin yorumlanması hak
kında Başbakanlık, tezkeres^ dair (3/26)222,303 

3. — Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cum-7 
huriyet Merkez Bankası arasında 17 . VI .', 
1948 tarihinde afâediien Sözleşmenin onan-
magiî^a'V^\%m ̂ oVisderih' H$*hw alafft re 
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h^sbına ylnııp. satılması ve muhafazasına 
dair kannı 1 asarısı'hakkında (1/361) 782,1020: 

1021,1024,1025,1050,1072:1076 
4. -~ Millî Korunma. Kanununa ek ka

nun tasjarısına dair (1/360) 385,577 
5. —«.Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk 

verilmesi hakkındaki Kanun tasarısına dair 
(1/3191 634,644:945,945:947,1005,1G05:1015, 

1015:1019,1024,1025,1050,1065:1068 
6. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 

Ekonomik Birliği arasındaki Ticaret An
laşması ile Türkiye - Belçika ödeme Anlaş
masının yürürlük sürelerinin iki ay uza
tılması hakkındaki kanun tasarısına dair 
(1/348) - 192,218,219,305,306,307,315:318 

7. — Türkiye*- Finlandiya ödeme An
laşmasının 8 noi maddesi ile bu Anlaşmaya 
bağlı mektuptaki tasfiye bükümleri süresi
nin altı ay uzatılması hakkında kanun tasa
rısına dair (1/309) 192:193,218,219,306,306, 

307,319:322 
S. -i- Tüfkiyo ile Yunanistan arasında 

miza en Ticaret ve ödeme Anlaşmala-
riyle bağlantılarının yürürlük süresinin .20 
Eylül 1947 tarihine kadar uzatılması hak* 
kındaki kanun tasalısına dair (1/290) 193,219, 

219,306,306 »307,307,307,323:326 
9. -~~ Yabancı memleketlerle geçici ma

hiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs vi-
vendİ akdine ve bunların şümulüne giren 
maddelerin gümrük resimlerinde değişiklik
ler yapjhnasma ve Anlaşmaya yanaşmıyan 
Devletler muvaredatına karşı tedbirler alın
masına yetki verilmesine dair olan. 4582 
sayılı Kanunun 5 nei maddesinde yazılı 
sürenin iki yıl daha uzatılması hakkında 
ki kanım tasarısına dair (1/326) 152:153,196.197 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORLARI 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair olan kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 3173 sayilı Ka
nuna ek 4620 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin yorumlanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/216) •. •-.; 148JÎ55 

2. -r- Devlet Demiryolları ve Limankrı 
İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt 
a n d ı ğ ı hakkındaki $454 ve 2904- sayılı Ka-

Sâyfa 
nunlara bazı hükümler eklenmesine ve bu 
kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair olan 4001 sayılı Kanunun 17 nci 
ve geçici maddelerinin yorumlanması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/217) 152,19:) 

3.—• Vaşington Milletlerarası Sağlık 
Sözleşmesi ile Hava Ulaştırmaları Milletler
arası Sağlık Sözleşmesinin ve bu Sözleşme
lerin sürelerini uzatan Protokollerin onan
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/349) ; 385,753,770,775,777:780 

GEÇİCİ KOMİSYON RAPORLARİ 
1. — Ankara Belediye sınırları içindeki 

Devlete, Özel İdare ve Belediyeye ait ar
kaların mesken yapacaklara temliki hak

kındaki kanun tasarısına dair (1/344) 30,133 : 
146,156:184^185,186:189,193,2Ö9;210:213 

2.. — Avrupa Ekonomik İşbirliği Söz
leşmesi ile Eklerinin onanması hakkındaki 
kanım tasarısına dair (1/375) 876,965,998: 

1003,1015,1049,1050:1051,1058:1061 
3. — Belediye gelirleri hakkında 1/65 

ve .Gümrük Tarife Kanununu değiştiren 
kanuna ek 2256 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında 1/228 sa
yılı Kanun taşanlarına dair 328,466:467,467 : 

475,475 =504,504:513,521:545,545 :555,562, 
577,578:581 

4 . — Bina Yapımını Teşvik Kanunu ta
sarısına dair (3/351) 152,197:209,303, 

392:405,409,431,435:438 
5. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı 

ve iki arkadaşının, İş Kazaları ve Meslek 
Hastalıkları ve Analık Sigortaları hak
kındaki 4772 sayılı Kanunun 83 ncü-mad
desinin yorumlanmasına dair önergesiyle 
aynı Kanunun aynı maddesinin yorum
laması hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair (4/100, 3/249) 520,590,634:635 

6. — Türkiye ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında 4 Tömmuz 1948 tarihinde 
imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması 
ile eklerinin onanması hakkındaki kanun 
tasarısına dair (1/376) 876,965,1003:1005,1015, 

1049 :1050,1062 :1065 
7 . — Tunceli Milletvekili Necmeddin 

• Sahir Sılan'm, îşkıân Kanununun bazı 
maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilme-



Sayfa 
sine ve bu kanuna yeniden bazı madde ve 
fıkralar ilâvesine dair olan 5098 sayılı Ka
nunun geçici ikinci maddesinin bir numa
ralı bendinin değiştirilmesi ve bu madde
ye baaı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/112) 283,378:381, 

391:392,854 

.âayffr 
KARMA KOMİSYON RAPORU 

[Adalet - İçişleri] 

T. — Danştayda açık bulunan iki üye
lik için seçim yapılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi hakkında ('V/2S1) 105, 

149,150 

SAYIN MÎIıI^îTVEKÎLLERtYLE ÎLÖİÎ.Î ÎŞLEE 
Çekilmeler 

.. 1. — Samsun Milletvekili, N-aşit Fırat'
ın Başkanlık Divanı Kâtipliğinden çekil
mesi • (-4/110) • 783 

İzinler. 
1." — Sayın üyelerin bazılarına izin ve

rilmesi (3/246) (3/249) 283:284,330:331 

Milletvekilliği dokunulmazlığı 
1. — İstanbul Milletvekili Gihat Ba

ban'm Milletvekilliği dokunulmazlığı 
(3/254) 1082 

Ödenekler 
1. — Bu Toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan İzmir Milletvekili Hasan 
Ali Yücel'in ödeneği hakkında (3/247) 284 

Seçimler 
\. — Açık bulunan bazı komisyon 

üyelikleri seçimi 285,307 
2. — Anayasa Komisyonuna iki, ve 

Çalışma, Dışişleri, Ekonomi, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Ticaret Komisyonlarına da bi
rer üye seçimi 329 :330 

. 3 . —- Hatay Milletvekili Rasim Yurd-
man'm, Millî Korunma Kanununun 5020 
sayılı Kanunla değiştirilen 30 neu madde
sinin (V) nei fıkrası (2) numaralı bendi
nin yorumlanması hakkındaki Önergesinin 

449 

•387 

Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair 
(3/252) 

4. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza 
An ve iki arkadaşının* 1§ Kazaİariyle Mes
lek Hastalıkları ve Analık Sigortaları hak
kındaki 4772 sayılı Kanunun, 83 ncü mad
desinin yorumlanmasına dair önergesiyle 
aynı kanunun aynı maddesinin yorumlan
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresinin 
görüşülmesi iğin Geçici bir Komisyon ku
rulması (3/251) 

5. -^ Kimsesiz, terkedilmiş ve anormal 
çocukların korunması hakkında kanun ta
sarısının görüşülmesi için Geçici bir Ko

misyon kurulması 105:106 
6. — Türkiye ile Amerika Birleşik Dev--

letleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde 
imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması 
ile eklerinin onanması hakkındaki tasarının 
görüşülmesi için Geçici bir Komisyon ku
rulması. 752:753 

7. — Tunceli Milletvekili Necmeddin 
Sahir Sılan'm, îskâiti Kanununun bazı mad
delerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine 
ve bu kanuna yen,iden bazı madde ve fıkra» 
lar ilâvesine dair olan 5098 sayılı Kanunun 
geçici ikinci maddesinin bir numaralı bendi
nin değiştirilmesine ve bu maddeye bazı 
hükümler eklenmesine dair kan,un teklif inin. 
görüşülmesi için Geçici Komisyon ku
rulması 154:155 

SEÇİMLER 
1.— Danıştay da acık bulunan iki üye lik için seçim yapılmam (3/2S1) 105,149,150 



SOBULAR VE 
Sayfa 

Başbakanlıktan 
1. —Seyhan Milletvekili Ahmet Jîemzi 

Yüregir'in, Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 25 nci maddesiyle Millî Korunma ' 
Kanunu ve Haksız olarak mal iktisap eden
ler hakkındaki Kanunin; tatbikma ve resmî 
otomobil ve kamyonetlere dair sözlü sorusu 

.(6/163) 362,449:450 
2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 

Yüregir'in, kitapçılığımızın gelişme ve artı
mını sağlıyaeak tedbirlere dair sorusuna 
Başbakan Hasan Saka'nın sözlü cevabı 
(6/164) ,' 362,450,584:588 

Bayındırlık Bakanlığından 
1. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zey-

tinoğlu'nun, Porsuk Barajı inşaatı hakkın
daki sorusu ve Bayındırlık Bakanı Nihat 
Erim'in sözlü cevabı (6/160) 216,295,387:391 

2. — Kütahya Milletvekili İhsan Şerif j 
Özgen'in, Kütahya'nın Kalburcu ımntaka-
smda inşa edilmekte olan Porsuk Barajı ve 
Sofça Köyü halkının durumu hakkındaki \ 
sorusu •• ve Bayındırlık Bakanı Nihat Eııim'-
in sözlü cevabı (6/157) 104,155,285,363:364 

3. — Maraş Milletvekili Emin Soysal 'm, 
İskenderun - Malatya asfalt yolu hakkında
ki sorusu ve Bayındırlık Bakanı Nihat 
Erim'in sözlü cevabı (6/166) 362,453:45.5 

Çalışma Bakanlığından 
1. — Ankara Milletvekili Mebrure Ak-

soley'in, doğum yardımından mahrum bı
rakılan bazı işçiler hakkındaki sorusu ve 
Çalışma Bakanı Tahsin Bekir Balta 'nm 
sözlü cevabı (6/161) 216,295,364 

1. - - Denizli Milletvekili Hulusi Ora!'-
m, İşçilerin sağlığını koruma ve iş e"mniye
tine dair sorusuna, Çalışma Bakam Tah
sin Bekir Balta'nm sözlü cevabı (6/144) 111:116 

2. — Denizli Milletvekili Hulusi Oral '-
m, İş Kanunu ile ilgili kanunlarda yapıl
ması zaruri değişiklik ve yeni tasarı ve tü
züklere dair sorusuna Çalışma Bakanı Tah
sin Bekir Balta 'nm sözlü cevabı (6/143) 120:126 

3. -^Denizl i Milletvekili Hulusi Oral'-
in, 1§ Kanununa bağlı işyerlerindeki işçi 

CEVAPLAR 
Sayf?. 

ücretlerine dair sorusuna, Çalışına Bakanı 
Tahsin Bekir Balta'nm sözlü cevabı 
(6/142) 106:111 

4 — Denizli Milletvekili Hulusi OraT-
m, Kalifiye işçi ve işçi evleri ve sitelerine 
dair sorusuna Çalışma Bakanı Tahsin Be
kir Balta'nm sözlü cevabı (6/145) 116:120 

Dışişleri Bakanlığından 
1. — Denizli Milletvekili Reşad Aydın

lı'nm, Haberleşme Konferansına gönderi
len iki delege hakkındaki sorusuna Dışiş
leri Bakanı Necmettin Sadak'in sözlü ce
vabı (6/156) 2,128:131 

Ekonomi Bakanlığından 
1. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'-

in, Kocaeli'ndeki şeker dağıtımına dair 
sorusuna Ekonomi Bakanı Cavit Ekin'in 
sözlü cevabı (6/165) 362,450:453 

1. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin 
Cezaroğlu'nun, ihracına müsaade edilmi-
yen Trakya yapağılarının ihraç edilmeme
si sebebi ile bunlara Anadolu yapağıları
na. nazaran nispî kıymet teshili hakkında
ki sorusuna Ekonomi Bakanı Cavit Ekin '-
in sözlü cevabı (6/155) 13:16 

İçişleri Bakanlığından 
1. — Çanakkale Milletvekili Nurettin 

Ünen'in, Çanakkale İlinin Çan îlcesi, Etili 
Bucağında 1945 - 1946 yıllarında yapılan 

.bölge okul inşaatı hakkındaki sorusuna 
İçişleri Bakanı Münir Hüsrev Göle'nin ya
zılı cevabı (6/167) 384,775:777 

2. — Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'
nun, Asker ailelerine yardım fonu olarak 
tiler Bankasında toplanan para hakkında
ki sorusuna İçişleri Bakanı Münir Hüsrev 
Göle'nin yazılı cevabı 634,1111:1114 

Millî Eğitim Bakanlığından 
1. — Tokad Milletvekili Refik Ahmet 

Sevengil'in, gelecek ders yılı başında okul
ların kitap durumu ve tek kitap sistemi 
hakkındaki sorusuna Millî Eğitim Baka
nı Tahsin Bangiıoğln'nnn sözlü cevabı 
(6/158) • • 104,155,285:287 
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Millî Savuama Bakanlığından 
1. -r- Afyon Karahisar Millet vekili Ke

mal özçoban'.m, Van'da yaptırılan. askerî 
hastane ve uçak alam ite satma]man kavur-. 
ma işindeki yolsuzluk hakkındaki sorusu
na Millî Savunma Bakanı Hüsnü Çakır'm 
sözlü cevabı (6/159) / 192,287:295 

Tarım Bakanlığından 
1. —-Denizli Milletvekili Beşad Aydın

lı 'mn,*'Zirai Kombiııalardâki yolsuzluğa 
ve yapılan tahkikat sonucuna dair sözlü 
sorusu 1115 

2. — Denizli Milletvekili lieşad Aydın
lı'nın,Zirai Kombinaların yıllık bilanço
ları ve atelye demirbaş eşyaları hakkın
da sözlü sorusu 1115 

3. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek '-
in, sel ve dolu gibi âfetler yüzünden zarar 
gören yerler halkının Devlete, Ziraat Ban
kasına ve Tarım Kooperatiflerine olan 
borçları hakkındaki sorusuna Tarım Bakanı 
Cavit Oral'm sözlü cevabı (6/162) 282, 

364:365,365 

.1. —-istanbul Milletvekili Senihi Yü* 
.rüten 'in, İstanbul Şehrinin mangal kömü
rü ihtiyacı hakkındaki sorusuna Tarım 
Bakam Tahsin Coşkan'm sözlü cevabı 
(6/154) " 10:13 

2. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'-
m, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Ve-

teriner Fakültesinde komünist propagan
dası yapan sekiz öğrenci hakkındaki soru
suna Tarım Bakanı Tahsin Coşkan'm söz
lü cevabı (6/153)v -3:10 

Ticaret Bakanlığından 
1. — İstanbul. Milletvekili Ali Bıza 

Ari'nin, Ticaret ve Esnaf odalariyle Tica
ret .Borsası hakkındaki 4355 sayılı Kanu
nun tatbikına dair sorusuna Ticaret Ba
kanı Cemil Said Barlas 'm sözlü cevabı 
(6/168) 384,521,589:590 

2. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, 
sel ve dolu gibi âfetler yüzünden zarar 
gören yerler halkının Devlete, Ziraat Ban
kasına ve Tarım Kooperatiflerine olan 
borçları hakkındaki sorusuna Ticaret Ba
kanı Cemil Said Barlas'm sözlü cevabı 
(6/162) ' ' 282,364:365 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ha
san Dinçer'in, afyon mahsulünün bu sene-
ki mubayaa fiyatları hakkındaki sorusuna, 
Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Gündüz
alp'm sözlü cevabı (6/152) 126:128 

2. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin 
Cezaroğlu'nun, ihracına müsaade edilmi-
yen Trakya yapağılarının ihraç edilmeme
si sebebi ile bunlara Anadolu yapağıları
na nazaran nispî kıymet tesbiti hakkında
ki sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut Ne
dim Gündüzalp'm sözlü cevabı (6/155) 13:16 

SÜNUKLAR VI TELGRAFLAR 
1. — Amasya Belediye Başkanı 'Reşat 

Arpacıoğlu tarafından gönderilen ve uğra
dıkları sel felâketi münasebetiyle Büyük 
Millet Meclisinin gösterdiği yakın ilgiden 
dolayı duydukları sevinci belirten telgraf 146 

2..-.—^ KızılcabÖlük Dokumacılar Koope
ratifi adma gönderilen ve dokumacıların 
dertlerine karşı gösterilen yakın İlgiden 
dolayı duydukları sevinci belirten telgraf ' 962 

1, — Almanlara ait ihtira beratlarmm 
kamunun faydalanmasına konması hakkın
daki Anlaşmaya ek Protokolün onanmasına 
dair (1/357) 

2. -— Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleş
mesi •;: ile - eklerinin onanması hakkında 

TASARILAR 
(1/375) 

148 

706,876,965,998:1003,1015,1049, 
, 1050:1051,1058:1061 

3. —̂- Banknotlarla f Hazine, Belediye, 
özel ve Katma Bütçeli İdareler ve Amor
tisman Sandjğjt tarafından,, çıkarılan- kıy
metli kâğıtlarm kaybolması veya çalınması 
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halinde yapılacak i§ta.e; dair (1/36J) , 262' 
4. — Beden Terbiyesi Genel Miidürlü-

ğü 1948 tfilı Büt§e Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/372) 448,706,783,877,997:998,1005, 

1049,1055:1058 
5. — 3948 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) ve (L) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması! hakkında (1/370) 362,706,783,877, 

965:997,1051:1054 
6. —• Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme idaresi Teşkilât ve Vazifeleri hak
kındaki 1İ42 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı (1/356) 30 

7. — Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
kındaki 3312 «ayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine dair (1/366)' 328,876,1021:1024, 

1024:1025,1025 ,-1029,1029 .-1038,1050 
' • 8. — Erzincan'da yaptırılacak mesken- •" 

ler hakkında (1/365) 328,520,848:852,852: 
854,854,854,870:873 

9. — İnebolu ve Amasra Limanları ya
pımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4870 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/359) 21ft,448,815,81#,854,862:86€ 

10. — İstiklâl Harbi malûllerine verile-
cek para mükâfatı hakkında (1/371) 448,782, 

1019 ;1020,1024,1025,1050,106&:1072 
11."— Maliye Bakanlığı ile Türkiye 

Cumhuriyet; Merkez Bankası arasında 17 . 
VI . 1948 tarihinde akdedilen Sözleşmenin 
onanmasına ve bazı dövizlerin Hazine nam 
ve hesabına alınıp sattırılmam ve muhafa
zasına dair (1/361) 222,782,1020:1021,1024, 

1025,1050,1072:1076 
12. — r Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 

Kadroları hakkıııöaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde. değişiklik yapıl
ması • hakkında (1/373) 448,782,1021,1024, 

1025,1050,1076:1079 
13. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 

Kadroları .hakkındaki 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) i sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/374) 448,584,941 $44,944, 

945,947,959:962 
14. — Millî Korunma Kanununa ek 

kanun tanrısı (1/360) 216,385,577 

15. — New - Totk'ta Lake J&aeesfâkle 
imzalanan (Kadın ve •eocuk tiearatirrin. kal
dırılması) ve (Müstehcen neşriyatın teda
vül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki 
Protokollarm onanmasına dair (1/362) 283 

16. _ Orman Genel Müdürlüğü 1948 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/379) 1082 

17. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/380) 1082 

18. —.- Sanayii Teşvik kanunu tasarısı 
(1/378) • 1082 
' 19. — Tapulama kanunu tasarısı 
(1/358) 148 

20. — Tekel Genel Müdürlüğü 1946 
yılı- Kesinhcsabı hakkında (1/368) 362 

21. — Türkiye ite Almanya'daki Fran
sız İşgal Bölgesi arasında imzalanan Tica
ret ve Ödeme Anlaşmaları ile Modüs vi-
vendi ve eklerinin onanması hakkında 
(1/369) 362:363 

22. — Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihin
de imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşma
sı ile eklerinin onanması hakkında (1/376) 706, 

752:753,876,965,10O3:1005,1015,1049 .-1050,1062: 
1065 

23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Norveç Kırailığı Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşma
nın onanması hakkında (1/363) 283 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile ürdün Hâşimî Kırailığı Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmalarına dair olan An
laşmanın onanması hakkında (1/364) 283 

25. — Yabancı memleketler harb okul
larında subay yetiştirilmesi hakkında 
(1/377) 1082 

1. — Ankara Belediye sınırları içindeki 
^Devlete, Özel İdare ve Belediyeye ait arsa
ların mesken yapacaklara temliki hakkında 
(1/344) 30,133:146,156:184, 

185,186:189,193,209:213 
2, — Ankara Üniversitesi Kuruluş 

Kadroları hakkında (1/170) 448,753:770,770: 
775,783:80e,S06:814,819,854,855 ;858 
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3. — Atîketi Hastabakıcı Hemşireler 
fyakkındaki 3433 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı (1/313) ' 2,133,193:194 
: 4.' —:İ3eden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Kanunumu efe 4047 Sayılı Kanunun geçici 
birinci maddesi hükmünün 1948 yılı sonuna 
kadar uzatılması hakkında (1/279) 26,132 

5. — Belediye gelirleri hakkında (1/65) 328: 
329,463:467,467:475,475:504,5Ö4:513,521:545,545: 

,555,562,577,578:581 
,• ,0, i*- Belediye Yapı ve Yollar -Kanunu

nun bazı maddelerinin değiştîrpmesine da
ir olan 4585 sayılı Kanuna ek kanun tasa-
Tisi (1/287) . .-• ,- 148,185,217:218 

7. — Bina Yapımını Teşvik Kanunu 
tasarısı (1/351) 152,197:209,363,392:405,409, 

. . .-• • , 431,435:438 
8. — Demiryollar ve limanlar yapımı 

için gelecek yıllara geçici, yüklenmelere-
^ırişîhjiresi • hakkındaki 4643 sayılı Kanu
nun birinci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair (1/316) 2,184:185,194,304,3Ö5r 
- 307,300:3Î1 

9. — Devlet Denizyolları işletme Genel 
Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhss#bı hakkında 
(1/337) 363,410 ̂ 11,413,431,439:442 
i 10, — Devlete ait bir kısım binalar satış 

e resmî daireler yapıMası hakkın
daki .2300 sayılı Kanunla bu/kanunun 2 
İci maddesini değiştiren 32*76 Sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılması hakkında . 
(1/261) .' 222,376:377,465 

11. •*- Fflyos - Ereğli hattı ile* Ereğli li-
mtaritaın yapımına dair olan 2214 sayılı Ka
nunun birinei maddesinde dşğişifelik ya-
J>ılm$si hakkında (1/317). 30,184:185,194,304: 
'• ; ' 305,306,307,311:315, 

12. — Gümrük Muhaf aga mamurlarının 
askerî teşkilâta gare terisikı hakkındaki . 
1841 Sayılar Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/U8>v 26:27,132*133 

13. — Gümrük Tarife Kanununu değiş
tiren üanuna '• ek 2256 sayh Kanunun 3 n-
<fcti maddesinin değiştirilmesi hakkında * 
(1/228) 328:329,466:467,467:475,475:504, 

504513^21^5,545:555,562,577,578:58i 
n.,14. — İstanbul Teknik Üniversitesi Ku-

' *\ Sayf* 
nüuş İcadrölan hakkında (1/169) 584,933: 

•'-~'-'•*- •,v" 936,939,947,952:955 
, 15. T- İstanbul Üniversitesi Kuruluş • 

kadroları hakkında (1/168) . 584,936,937 £39,. 
.. 939:941,944,947,955:958 

16. — Kinises^r terkedilmiş ve anormal 
çocukların korunması hakkında (1/137) 16: 

\ , .. • . ' . 26,105:106 
17. ^~. Milletvekilleri Seçimi Kanunu

nun 15, nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne ve 24, 25, 27 ve 34 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair (1/318) 385,590:632,635:656. 
656:704,707:731,731:752,'783,877 #02,903:922,1049, 

1097,n04;1104:1110 
18.—Huhtaç.Çiftçilere ödünç Tohum

luk verilmesi hakkınca (1/319) 634,944:945, 
945 r947,lÖQ5a005:1015,1015:1019,1Q24J.025,1050, 

1065:1068 
19. — Noter .Kanununun 4166 sayılı 

Kanunla değiştirilmiş olan 44,85 ve 86 ncj 
maddeleriyle 4782 sayılı Kanunla değişti
rilmiş olan' 54 ncü maddesinin değiştirilme-

iM »%ır (1/308) 363,409,555:562,562:577 
20. — Ortaöğretim okullarında yardım-

. cı öğretmen çalıştırılması hakkındaki 2624 
saydı Kanunun 4504 sayılı Kanunla değiş-
tirilen 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair (tyS»> 105,185,217 

21. .--w Sağlık Sigortaları hakkındaki 
kanun tasartşi (1/322) 3'87 

22. — Tsâifel Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Kesinhesabı hakkmda (1/71) 863,411, 

414,431,443444 
23; — Türkiye ile Belçika - Lüksenıburg 

Ekonomik'Birliği'arasındaki Ticaret An
latması ile Türîriye - Belçika ödeme An
laşmasının yürürlük sürelerinin iki ay uza
tılması "hakkında (1/348) .192,218,219,305,306, 

• • * ' ' - • •' 307,315:318 
24. — Türkiye - Finlandiya ödeme An

laşmasının 8 nci maddesi ile bu Anlaşmaya 
bağlı mektuptaki tasfiye hükümleri süresi
nin altı ay uzatılması hakkında (1/309) 192:193, 

218,219,30^,306,307,319:322 
25. — Türkiye ile Yunanistan arasında 

imza edilen Tîcaret ve ödeme' Anlaşmala-
riyle biğlantüarıtiin yürürlük süresinin 
20 Eylfil 1947 tarihine kadar uzatılması 
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"İjftkkımh. (1/290) m^^M&MŞâ&l, 

307,307,323:326 

. 26.—Vakıflar üenel Müdürlüğünce is-
tihtftım (ditecek avukatlar hakkındaki 4263 
«ayılı Kanunun bilinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair (1/128) . 222,377-378,469:466 

27. - - Vaşington Milletlerarası bağlık 
Sözleşmesi ile Hava Ulaştırmalara Millet
lerarası İrtağlık Sözleşmesinin ve bu Sözleşr 
melerin sürelerini uzatan Brotököllarm 
onanması hakkında (1/349) 385s753;770i775^77: 

28. —Yabancı memleketlerle geçici 
mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs 
vivcndi »kdine ve bunların şümulüne giren 
maddelerin gümrük resimlerinde derişiklik
ler yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşmiyaıı 
Devletler muvaredatma karşı tedbirler alın
masına yetki verilmesine dair olan 4582 sa
yılı K a nurum 5 nci maddesinde yazılı süre- ' ' 

Sayfa 
nin iki yıl daha uzatılması hakkında 
(1/326) 152:153,19S;197 

29. — Yabancı memleketlere gönderile
cek öğrenciler hakkındaki 1416 sayılı İla
nıma ek kanun tasarısı (1/325) 520^22:932, 

936,947,948:951 
30. — Yedek Subay ve Askerî Memur

lar hakkındaki Kanunun 3923 sayılı Kanun
la değiştirilen üçüncü maddesine bazı hü
kümler eklenmesine dair olan $993 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesi hâkkmöa (1/S50) im,194ıW6, 

305 
31. — Yeniden yapılacak m işiaıHhişin 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere gifipl-
mesinesizin verilmesihakkındaki 31$2*şayı-
lı k a n u n a ek ikanun, taaarşsı (1/327) $76$0â8: 

1049,1083:1097,1104,1110,1115:1118 
32. — Yüksek Ziraat Enstitüleri Kutnu

nu tasarısı (1/288) 3^,44,1413,4^3 MAf4U: 
431 ,431^5,4#5î4e5i467>475r544î517 

Balıkesir fEminittinÇeliköz] 
1. — Orman Kanun ımaa bazı madde

lerinin değiştirilmesi hakkında (2/114) 328 
fldartci üyeler Kumlu] 
2. — Büyük Millet Meclisi 1948 yılı 

Bütçesinde değişiklik yapılması lıakknıda 
(2/113) 192,706,783,877,995 ^97,997,1051 :İÛ54 

3. — Büyük Millet Meclisi 1948 yılı 
Bütçesinde değişiklik yapılntası hakkında 
(2/115) 385,706,783,877,965 :997,1051;1054 

4. - - Şüyük Millet Meclisi 1948. yılı. 
Bütçesinde değişiklik yakılması hakkında 
(2/118) 584,706,783,877,9^i99E7,lpl:İJ054 

5. — SJayıştay 1948 yılı Büt^esijide de
ğişiklik yapılması hakkımda (2/117) 448,706, 

783,877.965:997,1051:1054 
İstanbul [Cihad Babm ve Dr. Adman 

Adıvar] 
6. -- İstiklal Maltkomeleri Kaı^liu ile 

tadil ve eklerinin yürürlükten kaldırılma
sı hakkınca (2/109) 148 

t/mir /Ekrem Oran] ve Bursa I A b-
• dür rahman Konuk] 

7. — Jlatbunt Kanununun 35 mi mad

desine bİT- fıkra eklenmesine dair (2/110) 152 
Kırklareli [Dr. Fw# TJmay] 
8. — Kazanç Vergiljeri, ©denmemiş mat

rahlar üzerinden bir dfllaya mahsus olmak 
üzere taı-h ve tahsil olunacak mütemmim 
vergi hakkında (2/1Ö8) 2,521 

Konya fEatin GMmm] -ve »Malaca 
plahnmd Nedim <3&h$i] 

9. ••—r -Yüksek Jeodezi Enstitüsü ve . 
: memlekgt »umum harta histeri feajşkjııda 
(2/111) m 

Tuneeli fNmmeMmS&kir&ümı] 
10. — İskân Kanununun bazı aıadde-

Ueriuin kaldıritmasma, değiştirilmesine ve 
Ura kanuna .yeniden ba^ı ıı»adde ve. i f r a 
tlar ilâvesiı^e â « r ol«tı§d98 «ayılı ' i i ü i i r 
i nun geçici ikinci raaâdesiniıı rhir î»ınıam-
11ı bendinin değiştirilmesine ve bu madde-
^ye bazı hüJkümier ekle^vmoşine ;dair 

(2/112) 152454:155^83^78:381,39i :<m854 
Zonguldak fNmm rKımmr ve<Qrfem 

yS&yfiûrho^] 
11. — Eti 'Bank iKan^nuıUMi 12vTici 
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385,448,815:819 
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1. *—* MttttmtâUeti! S3$M* tottrtunun 
24, 2ty8flf'«fc»**"40 HwmödÖeferî«ia de#i$« 
fMÜ&i hakkında (2/«fe) 33$8$0?e8fc,63§±eS$, 

, , 65&:704,707:733^7»İA7«8»783>877:90Bb»03« 
, SŞâl£ğja;i097,llÖ4,1104:1110 

Aydın /İM Mazti&r- Germen ve Mitat 

2. -^ Gölümü olarak alınean?. nebatî'̂ ya^-
ıauamsie .vergileri ce^aİarındfâjl tahsil edil-
mi|f«tt kısmının ahranajııası hakkında 
(2/60) • 448f8İ4:815;819,8^4,859;862 

Baiıkesir [Eminittin Çelikoz ve- üç ar
kadaşı) 

flft — ttfemhöğnmmteei ^tfeformın 
Öğreniı*r-tta?aiftİ3ij!*B6 ve/lto*#t-söı»leri:B!e 
göre ajtaî'lftrtmasıhakkmdfi- (2^8) 520,320: 

8*8,852,854,866:669 
İstanbul [Fmd Hulû^ &mir*lli w 

altı &rfr&fla&Jt' 
4, — ^öj^ekiüeri SegEoi-iKanuniinuıı 

^mm maddelerinin değiştirilmeli hakkında 
(2/96) 385,590 £32^3^656,656 =704,707: 

7'3'İ,7'3İ :752,7̂ 3,87*f İÎ902,903 :922,1G49, 
. 10J97,1104,1104:mO 

i Niğ&e-' JlİÜMyin Ulusoyjy j 
: 5. — 34aarif*Te§kilât Kantmunun 22 wi 

Sayfa 
iri&dd«*Öit deği0!riifiH*ii totötfflfr (2/58) j ' 3 

mgâe,[Şükrü Sner] 
6. — Gedikli Erbaşların Aylıklarının 

Tevhit1 ve'Ttoüiüüe? dair olan 377$' sayılı 
Kanunim ikih«i maddesinin değiştirilmesi 
ve* hu katrana geçici bir! madde eklenmesi 

(2/89) 106 

fkyfmi J.Alimet R&mçi Yüre$ir]t 

7. — Çanakkale ^illetveküj. _ rahmetli 
Atıf Kamçjl'm &$m Vatani Hizmet terti
binden ayhk bağlanması hakkında (2/73) 284: 

285 

Sıva»[ŞaîtirUma] 
8. — Ösnaa-niy^'nin Toprafcteale, Buoa- . 

ğmdan.OşmandğuÛarmdan Bekir,Bozkurt'a 
vatani. jhiz*aet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında (2/102) 387 

Urfa •fVa$fî>€kmr] 
9. — &m& Memurları AyliKlarmm' 

Tfe f̂ait ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanun* efe* 4644*. sayılr Kanumm .geçici 
üçüncö'J!^deai?ıfeükmüfiü« uzMTm&v hak
kında (2/90)- 222$Ö3%304i372>37S 

Yoiğâ&'f&irn îçöz ve üç arkadaşi] 
10.v— SrVaV Kongresince seçüen Temsil 

HSyeti Üyeleriyle Türkiye Biijtik ' Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde • bulunan 
Ü y e l e ^ v^üii 'iiSaıtet teftföîîMen aylık 
b a ğ l a n ı l KİMAA^- {2/4/2) 32^3fffr:3Tfif 

TEZKERELER 
BAŞBAKANLIK TEKMELERİ 

1 1. — Sağlık Sigortaları hakkındaki ka
nun t»«ittj*ttfûi'-gtri;veTrftoWfte dair Baş
b a k a n a t<#fcWfcri • (3/250") ?fil 

19Ş* 
1. -T-L 3föHI> P i ^ r r g s idaresinin 1947ryıh 

bilânçQ^nn.gön«ierfl&t§ijıa.daip (3/245) 

> 1, T*- 0anıştayda acık bulunan, iki üye- > s 
lik için seçim yapılmasına dai^ (3/231) 105, 
. ' * ' ' .149;1&0 

2. - - Dış menıIekHlri'c vâki hububat 

sa t ı ş la^ Kaçkındaki raporun gönderildi
ğine âİ&'tfym) 3İ :88,'88:92;927t00 

3'̂ -— Takip vo tahsiline imkân görülemi- -
yen 28&&&V1& S-'ltûJttşüfl' dİfnmesine ve 
642-lirsM$5'MmtW'da'a#Ma darr (3/223) 222, 

303 

fcv«ki^,dakunukna»toğj 
1. — 4sl«abul^]İiH«t^ekiii CSı«d Ba'-

tan'uı, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması ^kkm'da (3/254) 1082 

mmoestLTım 
1. — -Ütebilin <Paaâr îlceaiZigami stifla 

Köyümî^^aiHîindfefn'ShYh'k Kutan'm öKitn 



: Suyla' 
«ezasına [çarptırılması hakkında (3/240) . 30, 

192,217 

1. —[ Erzurum'un Yeğena Mahallesin
den Yusıkf Kızı Şahende Sakmak'ur ölüm 
«ezasına Çarptırılması hakkında (3/218) 216, 

| 206:302 
2. — Vakf'ikebir ilçesinin Ağır Köyün

den' Haci Ahmetoğlu Mehmet Akbulut ve 
Melikşe |Cöy ünden Mustafa oğlu Yusu'f Ba-
hadır'ın felüm cezasına çarptırılmaları hak
kında (3/228) 2,132 

Yorum istekleri 
1. — tş Kazalariyle Meslek Hastalıkları 

ve Analıfe Sigortaları hakkındaki 4772 sa
yılı Kanunun 83 neü maddesinin yorum
lanmasın^ dair (3/249) 363,387,520,590, 

634:635 
2. — Kazanç Vergisi Kanununun 74 n-

eü maddesinin yorumlanması hakkında 
(3/253) ; 782 

3. — IMenkul ve gayrimenkul emval ile 
bunların lintifa haklarının ve daimî vergi
lerin mektumlarmı haber verenlere veri
lecek ikramiyelere dair olan 1905 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin yorumlanması 
hakkında (3/248) 222 

1. -— Devlet Demiryolları ve Limanları 
îşletme #mumi İdaresi Memurları Teka-, 
üt Sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı 
kanurilaıja bazı hükümler eklenmesine ve 
bu kanunların bazı maddelerinin değişti
rilmesine, dair olan 4001 sayılı Kanunun 
17 nci vej geçici maddelerinin yorumlanma- . 
sı hakkııjdit (3/217) , 152,193 

2. — pevlet Demiryolları ve Limanları 
îşletme |»enel Müdürlüğü memur ve hiz
metlilerimin ücretlerine dair olan kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı Ka
nuna ek|4620 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin jbrumlanması hakkında (3/216) 148, 

155 
3. —[Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit v î Teadülüne dair olan. 3656 sayılı 
Kanunun; bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve | m kanuna ba.zı maddeler eklen
mesi hakfendaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 

Sayfa 
maddesinin yorumlanmasına dair (.3/130) ; 148, 

15^:156 
4. — Kazanç Vergisi Kanununun 3 n-

cü ve 8 nci maddelerinin yorumlanması 
hakkında (3/26) 222,303 

5. — Maarif TeşkiİJâtma dair olan 789 
sayılı Kanunun 13 neü maddesinin yorum- , 
Umması hakkında (3/1142) 283,375 

B. MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI TEZKE
RELERİ 

1. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izin, alan İzmir Milletvekili Hasan 
Âli Yücel 'in ödeneği İaakkmda (3/247) 284 

2. — Sayın üyelerin bazılarına izin 
verilmesi hakkında (3/246) 283:284 

3. — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesi hakkında (3/249) 330:331 

(îl'ıVnmRBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Başbakan Hasan Saka ?mn çekil

diğine ve yeni Hükümet kuruluncaya ka
dar eskisinin vekâleten vazifede devam 
edeceğine dair (3/242)! 149 

2. — Başbakan Trabzon Milletvekili 
Hasan ,Saka tarafmdâh seçilen Öâkaîılar 
listesinin sunulduğuna^ dair (3/244) ' 153 

3. — Littiıir Milletvekili Münir Birsel 'iri, 
Millî Savunma Bakanlığından çekilmesi 
kabul edilerek yerine Başbakan Hasan Sa
ka'mn vekâleti tensip edildiğine dair 
(3/241) 105 

4. — Trabzon Milletvekili Hasan Sa
ka'fim yeni Hükümeti; kurmaya memur 
edildiğine dair (3/243] 149 

S AY IŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ 

1. — Devlet Denizyolları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabma ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair 
(3/192) 363,410 411,413,431,439:442 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı 
Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair (3/200) 363,410:411,414, 

431,443:446 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
TESKERESİ 

1. — Hatay Milletvekili $asim Yurd-



Sayfa 
man'in, Millî Korunma Kanununun 5020 
sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesi-
n,in (V) nei fıkrası (2) numaralı bendinin 

Sayfa 
yorumlanması hakkındaki önergesinin Ge
çici bir Komisyonda görüşülmesine dair 
(3/252) 449 

TUTANAK ÖZETLERİ 
65 nei Birleşimle ilgili 

.66 nci 
67 nci 
6.8 nci 
fi9 ncu 
70- nci 
71 nci 
72 nci 
73 ncü 
74 ncü 
75 nci 

A : . ' i l i . " *-»<.*- . _*. *.••,,. 

•'îV-v-

2 
30 

104 
148 
152 
192 
216 
222 
282 
328 
362 

1 76 nci Birleşimle ilgili 
77 nci » » 
78 nci » » 
79 ncu. » . » 
8(} nci » » 
81 nci » » 
82 nci » » 
83 ncü » » 
84 ncü » » 
85 nci » » 
86 nei » » 

YOKLAMA 
16 

105 
363 
449 

634,656 

»UZEİfl 
Sayfa I 
186 
219 
307 

" 

• * > • 

FIŞLER 

384 
448 
520 
584 
634 
706 
782 
876 
964 

1082 
1115 

706,731 
806 

877,903 
964 

Sahife Sütün Satır Y a n 1 ı 

4 
196 
228 
301 
307 
410 
432 
533 
533 
536 
653 . 
704 
731 
890 
891 

2 
2 
2-
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 : 
1 
1 
2 
2 
2 

42 
16 
39 
1 
6 

46 
35 
13 
36 

" • 9 

21 
29 
2 
4 

23 

masuniyet . 
Karma 
Memet 
(Başkan kelimesi silinecek) 
tastiki 
oyunuza 
edilmiştir. 
cloğrudan 
edilmiştir. * 
Karma : 
nei satırın başına'Fayık Öztrâk adi ilâve edilecektir. 
alınmıştır. ' alınmamıştır. 
nci satırın başına Baskım -kelimesi konacaktır." 
Geçici Komisyon , . ' ••• . Adalet Komisyonu 
Karma Komisyon Adalet Komisyonu 

D o ğ r u 

masumiyet. . 
Geçici 
Ahmet 

tasnifi 
huzurunuza 
edilmemiştir. 
doğrudan doğruya 
edilmemiştir. 
Geçici 

Sayfa 
513 
854 

1050:1051 

• 



ıhife 

892 
895 
895 
898 
899 
899 
909 

Sütün 

1 
... 1 

2 
r 1 
i 1 
L 2 

: ,1 

Satır 

m. 
44 
29 
39 
35 
16 
19 

Y a .n 1 ı ş 

Geçici; Komisyon 
Geçici Komisyon Bâşjkaıü 
Geçici Komisyon Başkam 
Geçici Komisyon 
Geçici Komisyon 
Oeçiei Komisyon 
Geçici Komisyon" 

D o ğ v u 

Adalet Komisyonu 
İçişleri Komisyonu adına 
İçişleri Komisyonu adına 
Adalet Komisyonu 
.Adalet Komisyonu 
Adalet Komisyonu 
Adalet Komisyonu 

914 neti sahifenin ikinci sütununun jkiııfei satırı silinecek, yerine aşağıdaki cümleler konacaktır: 
DerhaUeezalandırıImak ve infaz etmek gibi müeyyideleri seçim sandığının basma kadar getir'eri mil

letler de ''vardır. 
Eşref pizdar (Giresun) — Bunlar hangi milletlerdir 1 

Sahife Sfetün Satır 

920 
920 
921 
•944 
981 

/9Ş3T 

986 

.:: 1 
;' 2 

<•) 

1 
i 

i 1 
t 2 
% 9 

7 
14 
42 
12 
6 

41-
. 42 

991 

995 
nms 
100B . 
İ096 
1101 
1109 

\ 1 

; ı 
2 

i 2 ' 
; 1 

1 
6 

. 38 
18 

39 
41 

Y a n 1 ı ş 

Geçici Komisyon 
Geçici Komisyon 
Geçici Komisyon 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kastamonu 
uci satırı teşkil eden (Başkan 
ve 43 neü satırları teşkil eden (Başkan 
dırılacaktır. 
ve 23 neü satırı teşkil eden (Başkan — 
İn çaktır. 
Başkanı 
Bütçe Komisyonu adına 
Maddeyi 
edilmiştir. 
Geçici 
Geçici 

D o ğ r u 

Adalet Komisyonu 
Adalet Komisyonu 
Adalet Komisyonu 
İstanbul Ünivrsitesi 
Kars 

-- Kabul edilmiştir) kelimeleri kaldırılacaktır. 
- Kabul edilmiştir) kelimeleri kal-

Kabul edilmiştir) kelimeleri kaldırı-

Sozeusu 
Bayındırlık Komisyonu Sözcüsü 
önergeyi 
edilmemiştir. 
Adalet 
Adalet 



Söz alanlaı* 

A 
. Sayfa 

A. £. 4 b a s ^ a ı k (^oeae^> - Belediye 
Gelirleri 'Kanunu münasebetiyle sözleri. 480, 

. 544 
H. Ş, Aötfl (Botti) - Milletvekilleri Se

çimi Kftmınunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair olan Kamın münasebe
tiyle siezieri. 729 

ŞMfcadalan (Maliye Bakanı) - Belediye 
Gelirleri ^Kanunu münâsebetiyle •sözleri. 472 

— -Bina Yapımım "Teşvik Kamımı mü
nasebetiyle söaleri 400,401,403 

— •1048 yılı«B&tşe Kanununa bağlı cet-
vMUmke feteğişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun ınün-as^etiyle si leri . 976,977,979, 

983,988,99$997 
-— îîikökül "öğretmenlerinin almakta ol-

duklamayiık dereeelrihd«km^ai:i Kanun 
ni&i^feiîyle sözleri. '833;842 

—- îffiıM^n'y^jla^k^^ai^^ri i§m ̂ ge
lecek yil j£r%gi3^ 
sine izfp ^erİJpşsi .hajçkınilaki 3132, 4W0 
ve 464$I$JŞ^1I jKanunl^a-f&k kanun imüna-
s # ^ y l e sözleri. -1093 

S. JMMîto CNanMıl) - ikıkapı Beledi-
yespıe arsa ve arazisinden belli bir kışmı-
nm, m ş ^ n «yapacaklara JMöörflSayıiı Kar 
nun hüj^ü^e ;ba^ı.£Oİm^şizm ve muay
yen şaftlarla tahsis ve; temlik^ yetkisi veril
mesine, dair Kanım münasebetiyle sözleri. 135 

İM 
----.jifeledjye -GelirleriyIv^umı münase

betiyle iz le r i . 466^75 ̂ 97,499,50&54L545 . 
>~ Milletvekilleri Seçimi Kanonunun 

bazı n^^şlerinin değiştirilme^ane ve bu 
Kanuna, Jp&ı .maddeler eİ£İe|pm,epme dair 
olan. Kamın münasebetiyle m$lçpi. , -627 

-r- Nftter.j£anuj4jpwn b ^ 

. . . . • - , • - • • • , . : / . ^ a y f a 

değiştirilaıesii haktadjaki-Kamın mün^şebe-
tiyle sökeri 564 

Dr. A. Adi¥ar ^İatobul) -bakara . 
Univemtpâ; Kuru^ş ıŞadroları ^ hakkında
ki ;Ka nun müiîjaşebetiyle közleri. 753 

— 1M8 yılı;^ttçej^a®*mjna bağlı cet- , 
vellerde değiıüklik jyepılmaşı hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri. 987 

— Di|işie*kBakanl^ı Kuruldu hakkın
daki 8312 sayılı Kanana ek Kanun müna
sebetiyle s ^ ^ .': • - 1027,1028 

— Kimşfesiz, teBkeÖMaıiş <|oeufeların ko
runmasıve yWi§fcMimeii ve 4M2^sayılı Ka-
nuna>feâPı eeiııell«teâo*d^î§iklik yapılması 
lıakkmcfedîi *jKa%a«i' ıtasarısı münasebetiyle 
sözleri. 22 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddeletiîîin değrçtirîlmesine ve bu 
Kanuna bazı m&dtteler eklenmesine dair 
alan Kutnun münasebetiyle sözleri. 5$i;¥08, 

iT20;7â4;,m;9i6;917,920;llfl2 
—- Üniv#siteler Kanununa ^ekr"Kanun 

münasebetimle "Sözleri. 413 
A. Ağâböyöğlu (BaBfcesir) . Etibank 

Kanununun 12 r^cî<maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki Kanun teklifi münase
betiyle sözleri. ' 81:7,819 

M, Akaîin jKMte$W?) - Şelediye 
Gelirleri |Canunıı müııasebej:iylefsözleri. .463, 

ATÜ76>484^,49İ3495,53^542,546,553>5^ 
—- J^ le^ptk i te i Seo^i rfE#ıunıyiWn 

bazı ma,d^e&tnin ,dep§thilmfejme ve bu 
Kanunadb&zj , m ^ # l e r elılen^pine dajbr 
olanvKanun münasebetiyle sözleri 720,736,883 

:Ai Akan p ^ İ 8 ^ ^lDı#|i©ri Öakanlıfı 
KurülufUYjh^^l^aM J^S«sşysh- Kamana 
ek («Kamın münasebetiyle sözleri. 10JI5 



- f t t — 
Sayfa] 

— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol
dukları aylık dereceleri hakkındaki Kanun 
•münasebetiyle sözleri 831 

M. Aİtpınar (Balıkesir) - İstanbul Üni
versitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri. 937 

t. R. Aksal (Kocaeli) - Dışişleri Bakan
lığı Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Ka
nuna ek İKanun münasebetiyle sözleri. 1033, 

1036,1037 
M. Afcşoley (Ankara) - Ankara Bele

diyesine şarsa ve arazisinden belli bir kısmı
nın, mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun 
hitkmün# bağlı olmaksızın ve muayyen 
şartlarla 'tahsis ve temlik yetkisi verilmesi
ne dair Kanun münasebetiyle sözleri 177 

— Djjğum yardımından mahrum bıra
kılan işçiler hakkındaki sorusu münasebe
tiyle sözleri. 364 

N.Aksu (Antalya) - Üniversiteler Ka
nununa (jsk Kanun münasebetiyle sözkri 420,457 

C. Afcsu (Kocaeli) - Belediye Gelirleri 
Kanunu ımünasebetiyle sözleri 475,478,479, 

h 480,482,487,488,489,490,493,494,495,511, 
522,528,534,535,539^544,548 

— İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadıları hakkındaki Kanun münase
betiyle spe r i 933,935 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun j 
bazı' midelerinin değiştirilmesine ve bu . 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kamun münasebetiyle sözleri. 712,885 

Gl. S. Aldoğan (Afyon Karahisar) - , 
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 806, 

812,813 
— İkinci Hasan Saka Hükümetinin 

programı münasebetiyle sözleri, 250,252 
— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 695,696,893 

E. AJtan (Balıkesir) - Avrupa Ekono
mik îş Birliği Sözleşmesi ile eklerinin 
onanması hakkındaki Kanun münasebetiyle 
^Özleri. 1001 

— Dışişleri Bakanlığı Kurulumu hak- j 
kındaki 3812 sayılı Kanuna efe kanun mü- i 
uasetiyle sözleri 1027 •• 

Sayfa 
— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol

dukları aylık dereceleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 826,843,844,845 

M. Ş. Altan (Konya) - Belediye Gelir
leri Kanunu münasebetiyle sözleri 512, 526, 

542 
— Bina yapımını Teşvik Kanunu mü

nasebetiyle sözleri 396 
— 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri 991 

— İkinci Hasan Saka Hükümetinin 
programı münasebetiyle sözleri 234 

— İlkokul ölretmenlerinin almakta ol
dukları aylık dereceleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle söyleri 823,844 

— İstanbul Üniversitesi Kuruluş kad
roları hakkındaki Kanım münasebetiyle 
sözleri 940,941 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 693,719, 

724,888,906 
— Noter Kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri 56^571,574,575 

— Üniversiteler Kanununa ek kanun 
münasebetiyle sözleri 434,457,461 

— Yeniden yapılacak su işleri için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesine izin verilmesi hakkındaki 3132, 
4100 ve 4649 sayılı kanunlara ek Kanun 
münasebetiyle sözleri 1042 

S. Altuğ (Erzurum) - Belediye Gelir
leri Kanunu münasebetiyle sözleri ' 491 

A. R. Arı (istanbul) - Ankara Beledi
yesine arsa ve arazisinden belli bir kısmı
nın mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun 
hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen 
şartlarla tahsis ve temlik yetkisi verilme
sine dair Kanun münasebetiyle sözleri. 138,164 

— Bina Yapımını Teşvik Kanunu mü
nasebetiyle sözleri. 200 

— 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri. 987 

- Denizli Milletvekili Hulusi Oral'm, 



. • - • s 
Sayfa 

işlilerin sağlığını koruma ve iş emniyetine 
dair sorusu münasebetiyle sözleri. ' '116 

— Milletvekilleri Secimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri. 885 

— Muhtaç Çiftçilere ödüne Tohumluk 
verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri, ' 1012,1013 

— Ticaret ve-Esnaf Odaları ile Tica
ret Borsası hakkındaki 4355 sayılı Kanu
nun tatbikma dair olan sorusu münasebe
tiyle sizleri. 589 

v Gl. i . E . : ^ A r t a ^ 
h Bütçe Kanununa b&ğlı cetvellerde deği
şiklik yapılması' hakkındaki'Kanim mü-
naSebeMylc sözleri. 981 

— Dilişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun nıü-
nksebetîyle sözleri. . . 1025 

— Eti Bank Kanununun 12 nci ııunlde-
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Ka
nım teklifi münasebetiyle sözleri 817,818,811) 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kaütin münasebetiyle sözleri. 645 

— Van'da yaptırılan Askerî Hastane 
ve uçak alanı île satmahnan kavurma işin
deki yolsuzluklardan Refik Saydam, Şük-
rîf'S&facoğlu, Recep Peker ve Birinci Ha
san Safe Kabinelerinde yer almış olan 
Millî Sfccvunma 'Bakanları hakkında Mec- j 
lis sorü^ıirması yapılmasına dair olan i 
Öîierge münasebetiyle sözleri. 356 j 

— Meniden yapılacak su işleri için ge- i 
leeek yıkara* geçici yüklenmelere girişil- j 
mesinö Kfin' verilmesi hakkındaki 3132. 
4ltffo ve 4649 sayılı kanunlara rek' Kantin 
münasebetiyle Sözleri. 1092 

*l£vV$\ Ât&q (Gümüşane) - Ankara IV-
lödiyesine arsa ve arazisinden belli bir kıs
mının, mesken yapacaklara 24fl0 sayılı Ka
nun hükmüne bağlı olmaksızın ve muay
yen şaftlarla tahsis ve temlik yetkisi veril
mesine1 dair Kanıttı münasebetiyle sözleri. 134, 

135,136,160,168,183 
— Belediye Gelirleri Kanunu münase

betiyle" sözleri. 478,479.481,482,483,498,507 

âayfa 
— Eti Bank-"Kanununun 12 nci madde

sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Ka- < 
nun teklifi münasebetiyle sözleri. 819 

E . A t a e ÇTfefcîrdağ) — İlkokul 'öğret-' 
menlerinin almakta oldukları aylık-dere
celeri hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri. 840 

I. İt. Âyaflî (Ankara) - Belediye Gelir
leri Kanunu münasebetiyle sözleri. , 510 

K. Aydar (İsparta) - Yeniden yapıla
cak su işleri için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere • girişilmesine izin verilmesi 
hakkındaki 3132, 4100 ve 4649 sayılı ka
nunlara ek Kahini münâsebetiyle sözleri. 1.083, 

: " ' "; 1096,1097 
M. Âydsn (Ây^Un) - Ankara Üniversi

tesi Kuruluş Kadroları hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri. 802 

..— Belediye G-elirleri Kanunu münase
betiyle sözleri. 531 

— Bina Yapımı Teşvik Kanunu müna
sebetiyle sözleri. 205 

— Erzurum 'un Yegemağa mahallesinden 
Yusuf kızı Şahinde Sakmak'm ölüm cezası
na çarptırılması hakkındaki Adalet Komis
yonu raporu münasebetiyle sözleri 296,297 

E. AydıoU 4Daöizli) - Haberleşme Kon-
feransma. gönderilen iki delege hakkındaki 
soruşu'münasebetiyle sözleri 129 

— tlkpkul öğretmenlerinin almakta 
oldukları aylık-dereceleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 835,841>843,844,845 

— Kimsesiz Terkedilmiş çocukların ko
runması ye yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri . 2 3 

— j&iİletvekiüeri .-Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 714,725,736, 

895;9Ö7,908,1102 
— Van'da yaptırılan Askerî Hastane . 

ve Uçak alanı ile satın alman kavurma işin
deki yolsuzluk iddialarına dair soru müna
sebetiyle sözleri * 295 

.— Van'da yaptırılan Askerî Hastane 
ve* Uçak alanı ile satın alınan kavurma işin
deki yolsuzluklardan Refik Saydam, Şük-
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vii Saraçoğlu, Ivoeep İVkcr ve Birinci Ha
sar. Şaka. Kabinelerinde yer almış olan, -Mil
li Savunma Bakanları halikında Meclis so
ruşturması yapılmasına dair olan önergesi 

' münasebetiyle sözleri 332,333,334,339,342,343, 
349,351,354,355 

P. A. Aykaç (Diyarbakır) - Ankara ü-
mvei";site,si Kuruluş K miraları hakki.nda.ki 

Kanun münasebetiyle sözleri 
-— Avrupa. Ekonomik İşbirliği Sözleş

mesi ile eklerinin onanması hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 

•--- Milletvekilleri Secimi, Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve hu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 

b a y l a 

793 

i 000 

Kanını münasebet i vle sözleri 682.741,879 

B 
C. Baban (İstanbul) .- Milletvekilleri 

Seçimi Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair olan Kanun münasebetiy
le sözleri . 608,622, 

T. B, Balta (Çalışma Bakanı) - Anka
ra Milletvekili Mebrure Aksoley'in, doğum 
y a rd namdan malı ram bırakılan- bazı işçiler 
hakkındaki sorusuna cevabı 295. 

- - Denizli Milletvekili Hulusi Oral'm. 
işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyetine 
dair sorusuna cevabı 

-— Denizli Milletvekili Hulusi Oral'm, 
İş Kanunu ile ilgili kanunlarda yapılması 
zaruri değişiklik ve yeni tasarı ve tüzükle
re dair sorusuna cevabı •121, 

— Denizli Milletvekili Hulusi Oral'm, 
İş Kanununa bağlı iş yerlerindeki işçi üc
retlerine dair sorusuna cevabı 106, 

— Denizli Milletvekili Hulusi Oral'm, 
Kalifiye işçi ve işçi evleri ve sitelerine 
dair sorusuna cevabı 116. 

T. B. Balta (Çalışma Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Vekili) - .1948 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 

t H. Baltacıoğlu (Kırşehir) - Bina Ya
pımını Teşvik Kanunu münasebetiyle • söz
leri 203,392 

•-- İkinci Hasan Saka Hükümetinin 
programı münasebetiyle sözleri 

---- Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk 
verilmesi, hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri - I 

627 

364 

112 

126 

111 

18 

985 

399 

237 

03 1 

927, 
928 

T. Bang'uoğlu (Milli Eğitim Bakanı) -
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 802, 

803,805,806 
— - İdil Diret ve Suna Kanun, yabancı 

memleketlere müzik tahsiline gönderilme
lerine dair Kanun münasebetiyle sözleri 

— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol
dukları aylık dereceleri hakkındaki Ka- . 
nun münasebetiyle sözleri 820,822,823,824,835, 

840,841,845,847 
— İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru

luş kadroları hakkındaki Kanun müna
sebetiyle sözleri 934,941 

— İstanbul Üniversitesi Kuruluş kad
roları hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 940,941 

— Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kad
roları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması
na dair olan Kanun-münasebetiyle sözleri 942 

— Tokad Milletvekili Refik Ahmet Se
ven gil'in, gelecek ders yılı başında okulla
rın kitap durumuna ve tek kitap sistemi 
hakkındaki sorusuna cevabı 258 

— Üniversiteler Kanununa ek Kanun 
münasebetiyle sözleri 411,421,422 

C. S, Barlas (Ticaret Bakanı) - Beledi
ye Uelirleri Kanunu münasebetiyle sözleri 497 

r istanbul Milletvekili Ali Kıza Arı ' 
um, Ticaret ve Esnaf odaları ile Tiearel . 
Borsası hakkındaki 4355 sayılı Kanunun 
tatbikına dair olan sorusuna cevabı 589 

-- Kocaeli Milletvekili Sedad Fek'in, 
sel ve dolu «ini âfetler yüzünden zarar gö-
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ren yerler halkının Devlete, Ziraat Banka
sına ve Tarım Kooperatiflerine olan borç
ları hakkındaki sorusuna cevabı 365 

0. S, Barîas (Gazianteb) - Dış memle
ketlere yapılan hububat satışı, hakkındaki 
rapor münasebetiyle sözleri ' 96,100 

Dr> K. Bayizit (Maras) - Kimsesiz ter
kedilmiş çocuklar m korunması ve yetiş
tirilmesi ve 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun'tasarısı münasebetiyle sözleri 21,25,26,105 

H. O. Beketa (Ankara) -Ankara Bele
diyesine arsa ve arazisinden belli bir kıs-
nıının mesken yapacaklara 2490 sayılı Ka
nun hükmüne bağlı olmaksızın ve muay
yen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi ve
rilmesine dair Kanun münasebetiyle söz
leri " • . - • ' ' 144,159 

— Bina yapımını Teşvik Kanunu müna
sebetiyle sözleri ! 403 

— 'Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun 
münasebetiyle sözleri 1029,1034 

— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol
dukları, aylık dereceleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri • 823,833 

— Milletvekilleri - Seçimi Kanununun 
İKIZI maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair--' 
olan Kanun .-münasebetiyle sözleri 609,722, 

• . . • ' • • • • 728,730,887,903 
. M." A. Binal (Konya) - İlkokul öğret- . 

inenlerinin almakta oldukları aylık derece
leri hakkındaki Kanun münasebetiyle söz
leri 834 

M. Birsel (îzmir) - Dış memleketlere 
yapılan hububat satışı hakkındaki r apor . 
münasebetiyle sözleri 88,89 

— Van'da, yaptırılan, askerî (hastane ve 
uçak alam iie satmalman kavurma işin-

'••'•• Dr. M. Çanbolat (Gazianteb) - Kimsesiz 
terkedilmiş çocukların koramması ve yetis-
tü'ilmesi ve".4862 sayılı Kanuna" bağlı cet-; 
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

|." . . Sayfa 
j deki yolsuzluklara dair .Refik-'- Saydam, 
j Şüktni Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci 
I Hasan Saka Kabinelerinde yer almış olan 
| Millî Savunma Bakanları hakkında Mec-
! lis soruşturması yapılmasına dair olan 
i önerge münasebetiyle sözleri 350,354,355 
i ; A. Bösbay (Kütahya) - Yeniden yapi-
I lacak su işleri için gelecek- yıllara geçici• 
i yüklenmelere girişilmesine izin verilmesi 
! hakkındaki 3132, 4100 ve 4649 sayılı Ka-
j nunlara ek Kan tur münasebetiyle sözleri 1088 
j H. Bozca (Afyon Karahisar) Ankara 

.; Belediyesine arsa ve arazisinden belli bir 
! kısmının, mesken yapacaklara 2490 sayılı' 
I Kanun hükmüne bağlı olmaksızın ve nıu-
| ayyen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi ve-
I rilınesine dair Kanun münasebetiyle söz-
; leri 140,141,165,170,181 
I -—Erzurum'un Yegenağa mahallesin-
• den Yusuf kızı Şahinde Sakmak'in, ölüm 
| (ezasına çarptırılması hakkındaki. Adalet 
I Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri 300 
ı R. Börekçi (Ankara) - Yeniden yapıla-
I cak su işleri için gelecek yıllara geçici yük-
| l.enmelere girişilmesine izin verilmesi hak

kındaki .3132, 4100 ve 4649 sayılı Kanun- . 
hıra ek Kanun münasebetiyle «özleri 1089,1090. 

1095 
2L Budımç (Bursa) - Belediye Gelirleri 

Kanunu münâsebetiyle sözleri 481 
— Kimsesiz terkedilmiş çocukların ko

runması ve.yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanon münasebetiyle sözleri .24,25 

F. Bük (Bursa) -Avrupa Ekonomik 
İşbirliği Sözleşmesi ile eklerinin onanması 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri JO'OÎ 

- Belediye Gelirleri Kanunu münase
betiyle sözleri 539 

kanun tasarısı münasebetiyle sözleri 16 
Gl. A F . Cebesoy (Başkan) - Meclisin 

çalışmalarına ara vermesi* münasebetiyle 
sözleri '••"'•'•' •'-'- İ H I 
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Sayfa j 

Z..%[ G^^aroğMı (Tekirdağ)... Trakya 
yapağılarının ihraç edilmemesi sebebi ile 
bunlara ^nadolu yapağılarına nazaran nis-
bî kıymet tesbiti hakkındaki sorusu müııase-
betiyle sözleri 

— Üniversiteler Kanununa ek Kanun 
münasebetiyle sözleri 

— Van'da yaptırılan Askerî Hastane 
ve Uçak alanı ile satın alman kavurma işin
deki yolsuzluklardan Refik Saydam, Şük
rü Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci Ha
san Saka: Kabinelerinde yer almış olan Mil
lî Savunma Bakanları hakkında Meclis so
ruşturulması yapılmasına dair olan önerge 
münasebet i vle sözleri 

14,16 

426 

Sayfa 
T. Cpşkan ( | a n m Bafcan*) - İstanbul 

Milletvekili Senihi Yijriiteıı'm, istanbul 
Şehrinin mangal kömürü ihtiyacı hakkın
daki sorusuna cevabı 10,12,13 

— Maraş Milletvekili Emin SoysaUm, 
Ankara Yüksek Ziraat1 Enstitüsü" Veteriner 
Fakültesinde komünist propogaiidnsı yapan 
sekiz öğrenci hakkındaki sorusuna cevabı W 

K. Coşkunoğlu (Manisa) - Belediye 

333 

(kürleri Kanunu münasebetiyle sözleri 526,535 

- - Milletvekilleri Seçiıni Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 689,717 

B. K. Çağlar (Erzincan) - Ankara Üni
versitesi: -'Kuruluş, ve Kadroları hakkında
ki Kanun münasebetiyle sözleri. 7(51,798,811 

— Bina yapımını teşvik Kanunu-müna
sebetiyle sözleri. s :2<> 1 

— 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde : değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri. 983.984 

— Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
kındaki 33İ2 sayılı Kanuna ek Kanun mü
nasebetiyle sözleri. "1022,1028,10:12 

— Erzincan'da yaptırılacak-meskenler 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri. 848, 

849 
-•- Eti Bank Kanununun 12 nci madde

sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Ka
nun teklifi münasebetiyle sözleri. 811) 

— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol
dukları aylık dereceleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri. 822,846 

— - Milletvekilleri Secimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu • 
Kanuna bazı -maddeler eklenmesine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri. (Î77 

— Sijvas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti IJyeleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
Üyelere yatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki Kanun tasarım 

münasebetiyle sözleri. 3(i{İ,3(i7,3-(>9,370 
— Yeniden yapılacak su işleri için'ge

lecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesine izin verilmesi hakkındaki 3132, 
4100 ve 4t.)i9 sayılı kanunlara ek Kanun 

| münasebetiyle sözleri. ' 104(5 
j H. Çakır (Milli Savunma Bakanı) -
I Afyon. Kara hisar Milletvekili Kemal Öz-

ç.oban'ın, Van'da yaptırılan Askerî hasta-
ı ne ve uçak alam ile satmalman kavurma 

işindeki yolsuzluk iddiasına dair sorusuna 
I . cevabı. 287,288,293,294 

-—• Van'da yaptırılan Askerî hastane ve 
uçak alanı ile satınalıuan kavurma işinde
ki yolsuzluklardan Refik Saydam, Şükrü 
Saraçoğlu, Rece]) Peker, Birinci Hasan 
Saka Kabinelerinde y^r almış olan Millî 
Savunma Bakanları hakkıuda Meclis, so
ruşturması. yapılmasına dair olan Önerge 
münasebetiyle sözleri. 344,353 

H. Çarıklı (Balıkesir) - Dış memleket
lere yapılan 4ıubi.il»at: satışı hakkında Hü
kümetten gelen rapor münasebetiyle söz-. 
3 eri. 34 

E. Çeliköz (Balıkesir) - Bina Yapımını 
Teşvik- Kanunu münasebetiyle sözteri, 399 

— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol
dukları aylık dereceleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri, 824,827,836 
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Sayfa 
— tsfcanbjiil Üniversitesi Kurulu§ Kad

roları haM^ndâki Kanun münasebetiyle: 
sözleri, 939 

— Yeniden yapılacak su işleri için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesine izin verilmesi hakkındaki 3132, 
41001 ve 4649 saydı kanunlara ek Kanun 
münasebetiyle sözleri. 1048 

t Bft Çevik (©adçekir) - Belediye Ge
lirleri Kanunu münasebetiyle söyleri. 508 

— îkinei Hasan Saka Hükümetinin 
programı, münasebetiyle sözleri. 225,228,255 

—. Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri. (i Ki 

A. A. Çınar (Butidur)»- Ankara Beledi
yesine arsa. ve arazisinden belli bir kısmı
nın, mesken yapacaklara 2490 sayılı Ka
nun hükmüne ba'ğlı olmaksızın ve muay
yen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi ve
rilmesine dair Kanun münasebetiyle söz
leri. • 174,178 

— Bina Yapımını Teşvik Kanunu mü
nasebetiyle sözleri. 397,401 

S. Bay (TrabaöH)' - Belediye Gelirleri 
Kanunu münasebetiyle sözleri. 501,503 

— Yeniden yapılacak su işleri için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine 
izin verilmesi hakkındaki 3132, 4100 ve 
4649 sayılı kanunlara ek Kanun münasebe
tiyle sözleri. 1040.1090 

F. H/Demircili (İstanbul) - Be Udiye 
Gelirleri Kanunu münasebetiyle sözleri. 543 

— İkinci Hasan Saka Hükümetinin 
programı münasebetiyle sözleri. 265,206,267,208 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilin esi ne ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle, sözleri. 684,712 

V. Dicleli (Diyarbakır) - Devlete ait 
bir kısmı binaların satış bedeli ile resmî 
daireler yapılması hakkındaki 2300 sayılı 
Kannhla bu Kanpnuıı ikinci maddesini de-

Sayfa 
— Diş. memleketlere yapılan hububat 

satışı hakkında Hükümetten, gelen rapor . 
münasebetiyle sözleri. 88 

— Erzincan'da yaptırılacak meskenler 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 852 

— îkinei Hasan "Saka Hükümetinin 
programı münasebetiyle sözleri. 267 

— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol
dukları aylık dereceleri lıakkmdaki Kanun 
münasebetiyle sözleri. 822,837,841,846 

— Yeniden yapılacak su işleri için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
ne izin verilmesi hakkındaki 3133, 4100 ve 
4649 sayılı kanunlara ek Kanun münasebe
tiyle sözleri. . 1038,1044,1093,1094 

S. Çumralı (Konya) - Sivas Kongre
since seçilen Temsil Heyeti üyeleri ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanun tasarısı münasebetiyle sözleri. 367,368, 

369 
— Üniversiteler Kanununa ek Kan tın 

mt'maaeibetiyle sözleri. 459,461 

& 

! ğiştiren 3276 sayılı Kanunun yürürlükten 
i. kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle 
| sözleri. 376 
1 — Dış memleketlere yapılan hububat 

satışı hakkında Hükümetten gelen rapor 
münasebetiyle sözleri 32 

— iskân Kanununun.'•bazı .maddelerinin. 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu Ka
nuna yeniden bazı madde ve fıkralar ilâve-'. 

I si hakkındaki 5098 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesinin bir numaralı bendinin 
değiştirilmesine ve bu maddeye bazı hüküm
ler eklenmesine dair olan Knnun teklifi mü
nasebetiyle sözleri. 154,155 

Dr. S; A. Dilemre (Rize) - Belediye Ge
lirleri Kanunu münasebetiyle sözleri 472 

— Bina yapımını Teşvik Kanunu müna
sebetiyle sözleri. 205 

*— Kimsesiz, terkedilmiş çocukların.' ko-
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ruuması ye yetiştü-ilmesi ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik • yapılması 
hakkındaki Kanun tasarısı. • münasebetiyle: 
sözleri. 22 

— Noter Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 574 

— Üniversiteler Kanununa ek kanun 
münasebetiyle sözleri 414,434,455,457.158,459,460 

— Van'da yaptırılan askerî hastane ve 
Uçak alanı ile satmalımın kavurma işindeki 
yolsuzluklara dair Refik Saydam, Şükrü 
Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci Hasan 
Saka kabinelerinde yeralnm; olan Millî Sa
vunma Bakanları hakkında Meclis soruştu r-
mr'-;ı yapılmasına dair :olaıı önerce münase
betiyle sözleri 345 

H. Dinçer (Afyon Karahisar) - Afyon 
mahsulünün bu seneki mubayaa fiyatlanmı 
dair sorusu münasebetiyle sözleri 127 

- - : Milletvekilleri Seçimi Kan ununun 
bazı-maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan 
Kanun münasebetiyle sözleri 602,606,710, 

-.. 732,789,743.88!) 

S22 

1024, 
1025 

Siiyfft 
E.-Dizdar (Giresun) - İlkokul öğretmen

lerinin almakta oldukları- aylık derece
leri hakkındaki kanun münasebetiyle 
siizleri-

C. Dursunoğlu (Erzurum) -Dışişleri Ba
kanlığı kumlusu hakkındaki 3312 sayılı 
Kanuna en Kanım münasebetiyle sözleri 

Gl. E. Durukan (Hatay) - Yeniden 
yapılacak su işleri ieimgeleeek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesine i/in yerilme
si hakkındaki 3132, 4100 ve 4641) sayılı 
kanunlara ek Kanun münasebetiyle sözleri 

F. F. Düşünsel (Bingöl) - Milletvekille
ri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde-. 
ler eklenmesine dair olan Kanun-müuaso-' 
betiyle sözleri ' . 025,027,644,704,71 

• .. 892,896,89 
-Sivas Kongresince seçilen Temsil He

yet i üyeleri ile Türkiye Büyük Ali! i e î: Mec
lisinin Birinci Döneminde bulunan üyelere 
Yatanı hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkındaki Kanun tasarısı münasebe
tiyle sözleri 370,371 

049 

5.72!) 
7.922 

E 
Dr. F, Ecevit (Kastamonu) - Dışişleri 

Bakanlığı.Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı 
Kanuna ek Kanun münasebetiyle sözleri 1032 

— İkinci Hasan Saka Hükümetinin 
programı .münasebetiyle' sözleri 262,266. 

A. Ege (Derdali) - Muhtaç çiftçilere 
ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki ka
nun' münasebetiyle sözleri 1008 

C. Ekin (Ekonomi Bakanı) - Kocaeli 
Milletvekili Sednd Pek'in, Kocaeli'ndeki şe
ker dağıtım ma: dair olan sorusuna cevabı 450, 

452,453 
—- Tekirdağ Milletvekili Ziya İvrsin (-e-

zaroğluTıun Trakya yapağılarının ihraç 
edilmemesi .sebebi ile bunlara Anadolu ya
pağılarına nazaran nispî kıymet 'teshili 
hakkındaki sorusuna cevabı 14,16 

K. Ener (Seyhan) - Belediye gelirleri 
Kanunu münasebetiyle sözleri 489,490,492.536 

----- Üniversiteler'Kanununa • ek Kanun 
münasebetiyle sözleri 432,433 

K. Erbek (Yozgad) - Belediye gelir
leri Kamımı münasebetiyle sözleri 552, 

N. Erdem (Muğla) - Ankara /Beledi
yesine arsa: ve arazisinden belli bir kısmı
nın, mesken yapacaklara. 2190 sayılı Ka
nun hükmüne bağlı olmaksızın "ve muay
yen şartlarla tahsis ve tendik yetkisi veril
mesine, dair Kanun münasebeiiyle sözleri 

166,168,169,174,176,177; 
-- Krzurum Tın Veğeuağa Mahallesin

den Yusuf Kızı Şahinde Saknuık'ıu. ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Adale-

| Komisyonu raporu münasebetiyle- sözleri 
-'-- Milletvekilleri Seçimi .Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine ve», bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 

43-1-

i.(i4, 
!82 
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'Kaıiun münasebetiyle söyleri 620,699,745, 

'. . . ' . , . . 884,885,895,896,910 
R. Erel (Konya) - Belediye gelirleri I 

Kanunu münasebetiyle sözleri 492 ı 
— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

bava maddelerinin değiştirilmesine ve bu j 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair j 

I 

Kanun münasebetiyle sözleri 723 
N. Elgin (Sivas) - Milletvekilleri Se

cimi Kanununun bazı maddelerinin, değiş- ! 
,• - l 

tirilmesine ve bu Kanuna ba#ı maddeler ı 
eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle i 
sözleri. 897 j 

E. H. Ergun (Ankara) - Ankara Bele- | 
divesine arsa ve arazisinden belli bir kısmı- ; 

i 

nıu, mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun i 
hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen şart
larla tahsis ve temlik yetkisi ' verilmesine 

' dair Kanun münasebetiyle sözleri. 140,156,158, 
163,164,165,167,169,170,171,173,174,175, 

176,178,179,180,181,182,183,184 j 
i 

— Bina yapımını Teşvik Kanunu m una- j 
sebetiyle sözleri. 209 j 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun ı 
bazı maddelerinin 'değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri. 590,716,718, 

724,725,726,727,729,730,734,735,737,739, 
740,741,742,745,748,750,751,752,890,891, 
892,894,895,898,899,900,918,919,920,921, 

1101,1103,1109 
T— üniversiteler Kanununa ok Kanun 

münasebetiyle sözleri. 417,458,460 
— Van'da yaptırılan askerî hastane ve 

uçak alanı ile şatmalman kavurma, işinde- I 
ki yolsuzluklar hakkında Befik Saydam, 
»Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci 
Hasan Saka Kabinelerinde yer almış olan 
Millî, Savunma Bakanları hakkında Meclis i 
soruşturması yapılmasına dair olan önerce j 
münasebetiyle sözleri. 337 j 

N. Erim (Bayındırlık Bakanı) - Bina | 
yapımını Teşvik Kanunu münasebetiyle j 
sözleri. 207 | 

— 1948 yılı Bütçe Kanununa .bağlı cet- ! 
vollerde değişiklik -yapılması hakkındaki . j 
Kanun münasebetiyle sözleri. 982,991 i 

— Devlet Demiryolları ve Limanları ya- I 
pimi için gelecek yıllara ü^gici yüklenme.-. ! 

Sayfa 
lere girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapıl
masına daîr olan Kanun münasebetiyle 
sözleri. 184 

— Erzincan'da yaptırılacak meskenler 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri. 852 

— Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytin-
oğlu'nun, Porsuk Barajı inşaatı hakkında
ki sorusuna cevabı. 295,388,391 

— Kütahya Milletvekili İhsan Şerif Öz
gen'in, Kütahya'nın Kalburcu mıntaka-
smda inşa edilmekte olan Porsuk Barajı ve 
Sofça köyü halkının durumu hakkındaki 
sorusuna cevabı 155,364 

' — Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, 
Iskenderon - Malatya asfalt yolu hakkın
daki sorusuna cevabı, 453 

-— Yeniden yapılacak su işleri için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme
sine izin verilmesi hakkındaki 3132, 4100 
ve 4649 sayılı kanunlara ek Kanun müna
sebetiyle sözleri. 1038,1091,1092,1093,1096 

M. Eriş (Ankara) - Ankara Üniversi
tesi -Kuruluş- Kadroları hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri. 813 

— 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri 974,975,987,995 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nıma ek 4644 sayılı Kanunun geçici üçüncü 
maddesi hükmünün uzatılması hakkındaki 
Kanun teklifi münasebetiyle sözleri. 372,374,375 

— Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun münase
betiyle sözleri. 1036 

— İdil Biret ve Suna Kan 'm, yabancı. 
memleketlere müzik tahsiline, gönderilmele
rine dair Kanun münasebetiyle sözleri. 927, 

930,931 
— İlkokul öğretmenlerinin, almakta ol

dukları aylık dere.cel.eri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle söMeri. 825,842 

— İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları hakkındaki Kanun münasebe-
1 iyle sözleri. 935,936 

— Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası arasında 17 . T l . 

http://dere.cel.eri
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.1948 tarihinde akdedilen sözleşmenin onan
masına ve bazı dövizlerin Hazine nam ve 
hesabına -alınıp satılmasına ve muhafazası
na dair olan Kanun münasebetiyle sözleri. 1020 

— Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş' Kad
roları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair olan ,Kanun münasebetiyle sözleri. 1021 

— Muhtaç çiftçilere Ödüne Tohumluk 
Verilmesi hakkındaki Kamın münasebetiyle 
sözleri. 1015,1016,1018.1019 

— Sivas Kongresine seçilen Temsil He
yeti Üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin. Birinci Döneminde bulunan Üyelere 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 369,369 

—Üniversiteler Kanununa ek Kainin 
münasebetiyle sözleri 431,456,461,463 

— Vakıflar Genel Müdürlüğünce istih
dam edilecek avukatlar hakkındaki 1263 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair olan Kanun münasebetiy
le .sözleri 378 

— Yeniden yapılacak su işleri için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
ne izin verilmesi hakkındaki 3132, 4100 ve 
4649 sayılı Kanunlara ek Kanun münasebe
tiyle sözleri 1041,1090 

R. Erten (Mardin) - Kimsesiz terkedil
miş çocukların korunması ve yetiştirilmesi 
ve 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun müna
sebetiyle sözleri 18 

A. R. Esen (Siird) - Belediye' Gelirleri 
Kanunu münasebetiyle sözleri 466,488 

— Bina Yapımını Teşvik Kanunu mü
nasebetiyle sözleri 209 

- - Eh Bank Kanununun 12nei madde-

S ay fa. 
sine bir tıkra eklenmesi hakkındaki kanım 
teklifi münasebetiyle sözleri. 816 

- - İkinci Hasan Saka Hükümetinin 
programı münasebetiyle sözleri 244 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kamın münasebetiyle sözleri 680,681,720, 

740,907,911 
M. S. Eti (Malatya) - Belediye Gelir

leri Kanunu münasebetiyle sözleri 484 
----- Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak

kındaki 3312 sayılı Kamına ek Kanun mü
nasebetiyle sözleri 1034,1037 

—- Erzincan'da Yaplınlaeak Meskenler 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 853 

--- Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
ba/ri maddelerinin değişi irilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 891 

A. Eyidotğan (Kars) - Belediye Gelirle
ri Kanunu münasebetiyle sözleri 472,477,482, 

483,487,489,493,494,502,508,523,524,526,535,536, 
537,538,539,540,541,543,545,517,549,553 

— Dış memleketlere yapılan hububat 
satışı hakkında Hükümetten gelen rapor 
münasebetiyle sözleri 33,34 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı -maddeler eklenmesine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 628,717,722 

A. Eymir (Amasya) - 1948 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değifiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 965,991 

— Eti Bank Kanununun 12 nei madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kamın 
teklifi münasebetiyle sözleri 817 

S. A. Feyzkğlu (Kayseri) - Bina Ya
pımım Teşvik Kanunu münasebetiyle söz
leri 205,395,396,397,398,402,401.405 

- Milletvekilleri Secimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 

Kanuna bazı maddeler eklenmesine dâir 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 646,647, 

648,718,903 
Noter Kanununun bazı maddeleri

nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun mü-
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nasebetiyle sözleri 567,575 
Dr. H. Fırat (Malatya) - Belediye Ge

lirleri Kanunu münasebetiyle sözleri 530 
— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 719,729,730 

N. Fırat (Samsun) - 1948 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri " 973 

— ikinci Hasan Saka Hükümetinin 

H. Gedik (Kütahya) - İkinci Hasan 
Saka Hükümetinin programı münasebe
tiyle sözleri. 237 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kantin münasebetiyle sözleri. Y 649 

V. Gerger (Urfa) - Antakya Devlet 
Hastanesi göz mütehassısı Dr. Osman Ze
ki Uysal hakkındaki Dilekçe Komisyonu 
kararının Kamutayda görüşülmesine dair 
olan önergesi münasebetiyle sözleri. 131,132 

—: Bina Yapımını Teşvik Kanunu mü
nasebetiyle sözleri. 404 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek 4644 sayılı Kanunun geçici üçün
cü maddesi hükmünün uzatılması hakkın-
kındaki Kanun teklifi münasebetiyle söz
leri. 303,372,374,375 

— İkinci Hasan Saka Hükümetinin 
programı münasebetiyle sözleri. 266 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kantin münasebetiyle sözleri. 743 

— Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk 
verilmesi hakkındaki Kanun münasebe- -
tiyle sözleri. 1019 

:—* Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti Üyeleri ile Türkiye Büyük Millet. 
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programı münasebetiyle sözleri 258,265 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 689,908 

— Van'da yaptırılan Askerî Hastane 
ve Uçak alanı ile satın alman kavurma işin
deki yolsuzluklardan Refik Saydam, Şükrü 
Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci Hasan 
Saka Kabinelerinde yer almış olan Millî 
Savunma Bakanları hakkında Meclis soruş
turması yapılmasına dair olan önerge mü
nasebetiyle sözleri 344,346,347 

Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyelere vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki Kanun tasarısı 
münasebetiyle sözleri. 371 

— Van'da yaptırılan Askerî hastane 
ve uçak alanı ile satmalınan kavurma işin
deki yolsuzluklardan Refik Saydam, Şük
rü Saraçoğlu, Recep Peker, ve Birinci Ha
san Saka Kabinelerinde yer almış olan 
Millî Savunma Bakanları hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına dair olan öner
ge münasebetiyle sözleri. 338,339 

M. H. Göle (içişleri Bakanı) - Amas
ya'da vukubulan sel felâketi hakkında de
meci. 88 

— Ankara Belediyesine arsa ve arazi
sinden belli bir kısmının, mesken yapacak
lara 2490 sayılı Kanun hükmüne bağlı ol
maksızın ve muayyen şartlarla tahsis ve 
temlik yetkisi verilmesine dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri. 139,141,144,146,160,161 

—•• Belediye Gelirleri Kanunu münase
betiyle sözleri. 513,534,535,547,548 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri. 1107 

L. Gören (Bolu) - Bolu'nun Düzce İlçe
sinden Haliloğlu Mehmet Meric'in hüküm
lü olduğu cezasının geri kalan kısmının af
fına dair Kanun münasebetiyle sözleri* 932 

G 
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Ş. Günaltay (Siv«s) - Miü$tveMlfei 
Seçimi Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair Kanun münasebetiy
le sözleri. 

— Van'da yaptırılan Askerî hastane ve 
uçak alanı ile satınalman kavurma işinde
ki yolsuzluklardan Refik Saydam, Şükrü 
Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci Hasan 
Saka Kabinelerinde yer almış olan Millî 
Savunma Bakanları hakkında Meelîs so
ruşturması yapılmasına dair olan önerge 
münasebetiyle sözleri. 

K. Gündeş (Kayseri) - Milletvekilleri 

655 

'm 
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Secimi Kanununun bazı madd#ie£İuin de-
ğigtirilffiesiöe ve bu Kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair ola» Kanun münase
betiyle sözleri. 615,664,681,739,740,741,744, 

750,751,752 
M. N. Gündüzalp (Ticaret Bakam) -

Afyon- Karalıisar Milletvekili Hasan Dinç-
er'in, afyon mahsulünün bu seneki muba
yaa fiyatlarına da i r sorumuma, cevabı. 126 

—- Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin 
Cezaroğlu'nun, Trakya yapağılarının ih
raç edilmemesi sebebi ile bunlara Anadolu 
yapağılarına «amran nispî kıymet teshiti 
hakkındaki sorusuna cevabı. 13 

Ş. B. Hatiboğhı (Maniaa) - Üniversite
ler Kanununa ek Kanun münasebetiyle 

H 
sözleri 427 

H. İlgaz (Çorum) - 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözldi • 986,988 

— Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve -Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek 4644 sayılı Kanunun geçici üçün
cü maddesi hükmünün uzatılması hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle sözleri 373 

— Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk 
verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri 1005 

Dr. S. Irmak (Konya) - Ankara Beledi
yesine arsa ve arazisinden belli bir kısmı
nın, mesken yapacaklara 2490 sayılı Ka
nun hükmüne bağlı olmaksızın ve muay
yen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi ve
rilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri 162 

— Bina yapımını Teşvik Kanunu müna
sebetiyle sözleri 201 

— İdil Biret ve Sunar Kan'in, yabanın 
memleketlere müzik tahsiline gönderilme
lerine dair Kanun münasebetiyle sözleri 

— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol
dukları aylık dereceleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 

925 

837 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 656,886 

— Üniversiteler Kanununa ek Kanun 
münasebetiyle sözleri 414 

— Yedek Subay ve askerî memurlar 
hakkındaki Kanurotn 3923 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3 neü caddesine bazı hüküm
ler eklenmesine dair 3993 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin (A) fıkrasının değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 194 



Sastfa 
8. $&* %¥mg*fy - Behâfam (Şiirleti 

Kanunu münasebetiyle sö^tert 495 
— Bina y&pnmm Teşrik Kanunu mü-

nasebeö^fe söaleri 404^405 
— Miltetveteilleri Seçimi Kanununun 

bazı Mactâekaiöhı değiştk-ilusesine ve bu 
k**mn& bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun raraBagebetisdıe sa&Leri 748,1100 i 

— Yfââden yapniae&k su işfeni için ge
lecek yıllara geçiei yüMenmeiere girişil-
mesine^tefaı verilmesi halekuiKlaİEİ 3132, 4100 
v£ 4 6 ^ «ayılı kanunlara ek Kamm müna
sebetiyle sözleri 1092 

Dr. K. İdil (JOaraş) • Dışişleri Bakanlığı 
Kuru ldu hakkındaki 3312 şayak Kanuna 
ek Kanuaı Kkünasebetiyle sizleri 1023,1032 

— İdil Bipet ve Suna Kaat'ın, yabancı 
memleketlere müzik tahsiline bönderilme-

Y. W g a y (S&ratfStt) - Aiikara "Üniver
sitesi Kuruluş Kadroları haklcıiöîaki Ka-
münasebetiyle sözleri. 783 

— Bina Yapımını Teşvik Kanunu mü
nasebetiyle s M e r l 208 

R. S a f t a füntâay») - Ankara Üni
versitesi ÎCttruîttş ve &fe*oları hakkındaki 
ICamin münasebetiyle sözleri. 803 

— MftfetwkiHferi ^©gptai Kanununun 
bazı madâetea'înnı d^s^Mhrpeslfie ve btt 
îtauıına bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kairtm ın#nR^>e*ö^ söttfew. 7@&,917 

R. «»TftdeöU (tratJBöB) - Jtiç memU-
ketlerv yanlan teWbftt «ftüp lwWmfa\ri 
rapor jıwto«seijf*iyie sö*te*î. 97 

H. Ü K s g ü f e (M**riya) - Ank&rn Beie-
'tfMyöâke arsa y*-&maMdtâto%-'tofâ-bir-î&»' 
minin, weifeea y&l^faKli»** İ$Ö0--ma&tist JCa-
nun M^ı ıöae b«ğlı -tkaıâBmusa. ve mttsy-
ym; şKUtâmitt *a%rf» v# fms0k yetkisi veril-
mesinfc^îrfİsnfi» m&ııtigdm&ple s&âim. 170,182 

— Rmmım'-tMi Y^ğenağs to*Me«iKteu 
VıiHuf fe*î ŞBbmfle ^»telRâk'iTi ^ötöm cem
sin a çarptırılması hakkm^taki Jgâfdit: i&o-

Sayfa 
lerine dair Kanun münasebetiyle sözleri 923, 

924,930 
A. S. Üter (Eraincan) - 1948 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri 970 

A. îa*ıı (İemir) - Dış memleketlere ya
pılan hububat satıcı hakkında Hükümetten 
gelen »apor ınünasebet^yle sözleri 88 

S. feiankur (İçel) - İlkokul öğretmen
lerinin almakta oldukları aylık dereceleri 
hakkındaki Kanım münasebetiyle sözleri 836 

C. K, î a cedap 48ÜMh) - Milletvekilleri 
Steşiroi Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 600,608,089,709,711,896,911 

— ¥swl hafefcmda sözleri 405,408,409 

misyona ?apöim laünaaeiretiyle «özleri. 299 
-—. Nefeer Kanunmıün bazı maddelerinin 

«İliştirilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle Erler i 564,565,573,574 

F. garftkaya, (ElâJsığ) - Erzurum'un 
Yeğens »mahallesinden Yusuf kızı Şahinde 
S akmak 'mf ölüm 'eezasana çarptırılmadı hak
kındaki Adalet Komisyonu raporu müna
sebetiyle söyleri 298 

— ]$alletv#kiUeri Seçimi Kanununun 
bazı iBftddelerintin d^ğiştiıslmesine ve bu 
Kanuna bam maddeler eklenmesine dair 
öîatı Kanun münasebetiyle sözleri. 718,728,729, 

732,734,740 
A. R, torsever (Çanakkale) - Millet-

vekillefri. Segbni Kanununun bazı maddeleri
nin değaştİTİbiöBsİRe ve bu Kanuna bazı 
maddeter eldeiönesine dair olan Kanun roü-
'lıa«^etiyle sözleri. - 631 

* •—• SfehtaşÇiftçilere Ödünç Tohumluk 
verilmesi- haktaıdaski Kanun münasebetiyle 
sözleri. 1008 

01. Ifc Kocagüney (I&ztıruım) -1948 yı-
'Iı; Öfttea Kanununa bağlı cetvellerde deği-
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Sayfa 

siklik yapılması hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri. 973,983 

— idil Biret ve Suna Kan'in yabancı-, 
memleketlere müzik tahsiline gönderilmele
rine dair Kanun münasebetiyle sözleri. 927,928 

— ilkokul öğretmenlerinin almakta ol
dukları aylık dereceleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri. 833 

M. Koçak (Van) - Van'da yaptırılan 
askerî hastane ve uçak alanı ile satınalman 
kavurma işindeki yolsuzluklara dair Refik 
Saydam, Şükrü Saraeoğlu, Recep Peker ve 
Birinci Hasan Saka kabinelerinde yer almış 
olan Millî Savunma Bakanları hakkında 
Meclis soruşturması yapılmasına dair olan 
önerge münasebetiyle sözleri. 334,337 

A. Konuk (Bursa) - Erzurum'un Ye-
ğena mahallesinden Yusuf kızı Şahinde 
Sakmak'm, ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Adalet Komisyonu raporu münase
betiyle sözleri. 297,300 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddelerin eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri. 618,881,904 

— Noter Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri. 562 

Dr. S. Konuk (Samsun) - Milletvekil
leri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı madde
lerin eklenmesine dair olan Kanun münase
betiyle -sözleri. 735 

— Yeniden yapılacak su işleri için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine 
izin verilmesi hakkındaki 3132, 4100 ve 4649 
sayılı kanunlara ek Kanun münasebetiyle 
sözleri.1 1048 

R. Koraltan (İçel) - Ankara Belediye
sine arsa ve arazisinden belli bir kısmının, 
mesken" yapacaklara 2490 sayılı Kanun hük
müne bağlanmaksızm ve muayyen şartlarla 
tahsis ve temlik yetkisi verilmesine dair 
Kanun;münasebetiyle sözleri. 142,146 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine, ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri. 610,614,646, 

647,652,653 

Sayf* 
E. Kök (Sinob) - Bina Yapımını Teş

vik Kanunu münasebetiyle sözleri. 401 
— Üniversiteler Kanununa ek Kanun 

münasebetiyle sözleri 412,431 
S. Koksal (İsparta) - Milletvekilleri Se

çimi Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu Kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair olan Kanun münasebetiyle 
sözleri 723,730 

— Yeniden yapılacak su işleri için, ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme
sine izin verilmesi hakkındaki 3132, 4100 
ve 4649 sayılı kanunlara ek Kanun müna
sebeti v] e sözleri 1038,1041 

O. N. Koni (İstanbul) - Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair olan Kanun münasebetiy
le sözleri 619,697,733,735,739,880,892,895,897 

F. Köprülü (İstanbul) - Milletvekilleri 
Seçimi kanununun bazı maddelerinin de-
ğiştirilmsine ve bu Kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair olan Kanun münasebetiy
le sözleri 640,641 

N. Kromer (Zonguldak) - Etibank Ka
nununun 12 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle sözleri 818,819 

F. Kurdoğlu (Manisa) - 1948 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 972,975 

— Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 849,850, 

852 
Dr. P. Kurtuluş (Rize) - Ankara Beledi

yesine arsa ve arazilerinden belli bir kısmı-. 
nm mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun 
hükmüne bağlı olmaksızın vç muayyen şart
larla tahsis ve temlik yetkisi verilmesine 
dair Kanun münasebetiyle sözleri 182,183 

— Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları hakkındaki Kanun, münasebetiyle söz
leri • 753,761,769,792,800,806,809,813 

— Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Veteriner Fakültesinde komünist propa
gandası yapan sekiz öğrenci hakkındaki so
rusu münasebetiyle sözleri 9 
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— Büyük Millet Meclisinin 1 Kasım 
1948 tarihine kadar çalışmalarına ara ver
mesi hakkındaki önerge münasebetiyle söz
leri 1110 

— Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun münase
betiyle sözleri 1026,1034 

— Dı§ memleketlere yapılan hububat 
satışı hakkında Hükümetten gelen rapor 
münasebetiyle sözleri 33 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 733,734 

— Üniversiteler Kanununa ek Kanun 
münasebetiyle sözleri 421 

S.- Kurutluoğlu (Kır&ehir) - Bolu'nun, 
Düzce İlçesinden Haliloğlu Mehmet Me
ric'in, hükümlü olduğu cezasının geri kalan 
kısmının affına dair Kamın münasebetiyle 
sözleri 932 

— Erzurum'un Yegenağa mahalleain-

Sayf* 
den Yusuf kızı Şahinde Sakmak'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkımdaki Adalet 
Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri 296, 

. * . , 297,298,302 
— Dış memleketlere yapılan hububat 

satışı hakkında Hükümetten gelen rapor 
münasebetiyle sözleri 34 

— İdil Biret ve Suna Kan'm, yabancı 
memleketlere müzik tahsiline gönderilmele
rine dair Kanun münasebetiyle sözleri 926,929 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 615,616,729, 

730,751,752,909,1100,1103 
— Van'da yaptırılan Askerî Hastane 

ve Uçak alanı ile satın alman kavurma işin
deki yolsuzluklardan Refik Saydam, Şükrü 
Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci Hasan 
Saka Kabinelerinde yer almış olan Millî 
Savunma Bakanları hakkında Meclis soruş
turması yapılmasına dair olan önerge mü
nasebetiyle sözleri 350,252 

Ş. Lâçin (Afyon Karahisar) - İkinci Ha
san Saka Hükümetinin programı münase
betiyle sözleri 

'—-• Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
248 

bazı maddelerinin değiştirilmesine ye bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 691,1110 

M 
Dr. A. Melek (Gazianteb) - Avrupa E-

konomik İşbirliği Sözleşmesi ile eklerinin 
onanması hakkındaki Kanun münasebetiy
le sözleri 965 

— Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun mü
nasebetiyle sözleri 1035 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin Değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 749 

-— Türkiye ile Amerika Birleşik Dev

letleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde 
imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması 
ve eki ile aynı tarihte teati edilen mek
tupların onanması hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri 

— Yabancı memleketlerle geçici mahi
yette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin gümrük ersimlerinde de
ğişiklik yapılmasına ve Anlaşmaya yanaş-
mıyan Devletler muvaredatma karşı ted
birler alınmasına yetki verilmesine dair 
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olan 4582' sayth Kanunun yömrlük süre-
sinin uzatılması hakkındaki Kanun müna
sebetiyle sözleri - 196 

A. Meaderes (Kütahya) - Milletvekil
leri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin 

S. Odyak (İzmir) - Ankara Belediye
sine arsa ve arazisinden belli bir kısmı
nın, mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun 
hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen şart
larla tahsis ve temlik yetkisi verilmesine 
dair kanun münasebetiyle sözleri 138,140,159 

A. Oğus (Eskişehir) - Ankara Belediye
sine arsa ve arazisinden belli bir kısmı
nın, mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun 
hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen şart
larla tahsis ve temlik yetkisi verilmesine 
dair Kanun münasebetiyle sözleri 177,178 

— Avrupa Ekonomik işbirliği Sözleş
mesi ile .eklerinin onanması hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 1001 

— 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri 967,977, 

978,979,996 
— Erzurum'un Yeğenağa Mahallesinden 

Yusuf Kızı Şahinde Sakmak'm, ölüm ceza
sına çarptırılması hakkındaki Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle sözleri 302 

— Eti Bank Kanununun 12 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun 
teklifi münasebetiyle sözleri 817 

- 7 İkinci Hasan Saka Hükümetinin pro
gramı ınünasebetiyle sözleri 228,26© 

— Kimsesiz terkedilmiş çocukların ko
runması ve yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Ka-. 
nnna bağlı cetvellerde değişiklik, yapılması . 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sizleri 18 

— Milletvekilleri Secimi Kanunumun 
bazı maddelerinin değiştirilûiesine re, bu 
Kanuna ba^ı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sö&leri &75-Ü17 

— Üniversiteler Kanununa ek Juwran 
münasebetiyle aöükri 427 

Sayfa 
değişfch41nreşi*ıe ve bu kanuna basa mad
deleri eklenmesine dair olan Kanun mü
nasebetiyle sözleri 597,615,635j636/6S7;639, 

640,648,652,653,704 

Dr. E. Oktay (Kar*) - Yeniden yapda-
cak su işleri için geleeek yıllara geaiei yük
lenmelere girişilmesine iain verilmesi hak
kındaki 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanun
lara ek Kanun münasebetiyle sÖMİeri 1085 

î . Olgun (Yozgad) - Ankara Belediye
sine arsa ve arazisinden beMi bir kısmının, 
mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun 
hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen 
şartlarla tahsis ve temlik yetkisi verilmesi
ne dair Kanun münasebetiyle sözleri 137 

— Belediye gelirleri Kanunu münase
betiyle sözleri 545 

— Bina Yapımını Teşvik Kanunu mü
nasebetiyle sözleri 206 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı »maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle s&deri 717,721,744,746 

— Üniversiteler Kanununa ek Kanun 
münasebetiyle sözleri 41.7 

N. H. Onat (Konya) - Ankara Üniver
sitesi Kuruluş kadroları hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri ' 801,805 

— idil Biret ve Suna Kan 'm, yabancı 
memleketlere müzik tahsiline gönderilmele
rine dair Kaaauıı münasebetiyle sMeri 930 

—• Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
Kanun Münasebetiyle söyleri 727,899 

H. ûral (Denizli) - Ankara Belediyeci
ne arsa ve arazisinden belli bir kısmının 
mesken yapacaklara 2490 sayılı Kamm 
hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen 
şartlarla tahsis ve temlik yetkisi verilmesi
ne dair Kanun münasebetiyle sözleri 167, 

172,174,179,180 



Sayfa 
Üniversitesi Kuruluş- kadüor 

ları hakkındaki Kanun münasebetiyle söz
leri 769,770 

— Bina Yapmu Teşvik Kanunu müna
sebetiyle sözleri. 197,397 

— İşçilerin sağlığını koruma ve iş, em
niyetine dair sorusu münasebetiyle sözleri. 113 

— İş Kanununa bağlı iş yerlerindeki 
Jşgi ücretlerine dair sorusu münasebetiyle 
sözleri 108 

— İş Kanunu ile ilgili kanunlarda ya
pılması zaruri değişiklik ve yeni tasarı ve 
tüzüklere dair sorusu münasebetiyle söz
leri. . 123 

— Kalifiye işçi ve işçi evleri ve sitele
rine dair sorusu münasebetiyle sözleri. 118 

— Kimsesiz, terkedilmiş çocukların ko
runması ve yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri. 19 

— Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk 
verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri. 944,945,946,1015,1016,1017 

— Noter Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilinesi hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri. 556,561,574,575,576 

O. Oral (Tarım Bakanı) - Kocaeli Mil
letvekili- Sedad Pek'in, sel, dolu gibi âfet
ler yüzünden zarar gören yerler halkının 
Devlete; Ziraat Bankasına ve Taran Koope-

Sayfa' 
ratifleriı» olan borçları hakkındaki sorusu-
ıı«r cevabı. 365 

— Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk 
verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri. 1013 

— Üniversiteler Kanununa ek Kanun 
münasebetiyle sözleri. 425 

E. Oran (îzmir) - Ankara Belediyesine 
arsa ve arazisinden belli bir kısmının, mes
ken yapacaklara 2490 sayılı Kanun hük
müne bağlı olmaksızın ve muayyen şart
larla tahsis ve temlik yetkisi verilmesine 
dair Kanun münasebetiyle sözleri. 160,161,162, 

176,184 
— İkinci Hasan Saka Hükümetinin 

programı münasebetiyle sözleri. 264,265 
Dr. M. N. Otaman (Manisa) - Sivas 

Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üyeleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 

'Döneminde bulunan Üyelere vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanun tasarısı münasebetiyle sözleri. 368 

— Van'da yaptırılan askerî hastane ve 
uçak alanı ile satınalınan kavurma işindeki 
yolsuzluklara dair Refik Saydam, Şükrü 
Saraçoğlu, Kecep Peker ve Birinci Hasan 
Saka kabinelerinde yer almış olan Millî Sa
vunma Bakanları hakkında Meclis soruştur
ması yapılmasına dair olan önerge müna
sebetiyle »©eleri. 347,349 

ö 
Dr. Mim, K. Öke (İstanbul) - Denizli 

Milletvekili Hulusi Oral'm, işçilerin sağlı
ğını koruma ve iş emniyetine dair soru 
önergesi münasebetiyle sözleri 116 

M. öker (Sivas) - 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 984 

M; ökmen (Ankara) - Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair olan Kanun münasebe

tiyle gözleri 696,704,896,897,898 
K. G. öncel (Denizli) - Ankara Yüksek 

Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültelerinde 
komünist propagandası yapan sekiz öğ
renci hakkındaki soru münasebetiyle söz
leri 9 

— İkinci Hasan Saka Hükümetinin 
programı münasebetiyle sözleri 234 

S. örgeevren (Balıkesir) - Dış memle
ketlere yapılan hububat satışı hakkında 
Hükümetten gelen rapor münasebetiyle 
sözleri 32,34,88,97,99 



Sayfa 
— îkinci Hasan Saka Hükümetinin 

programı münasebetiyle sözleri 258,260,262, 
266,267,268 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun • 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
(»bin Kilinin münasebetiyle sözleri 61.8,6.14,615, 

635,636,637,639,640,641,892,914,915 
— Van'da yaptırılan askerî hastane ve 

ııeak alanı ile satınalınan kavurma işinde
ki yolsuzluklardan Refik Saydam, Şük
rü Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci Ha
san Saka kabinelerinde yer almış olan 
Millî Savunma Bakanları hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına dair olan öner
ge münasebetiyle sözleri 334,350,351,361 

P. öymen (Ankara) - Van'da yaptı
rılan askerî hastane ve uyak alanı ile sa
tınalınan kavurma işindeki yolsuzluklar
dan Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Re
cep Peker ve Birinci Hasan Saka kabine
lerinde yer almış olan Millî Savunma Ba
kanları hakkında Meclis soruşturması ya
pılmasına dair olan önerce münasebetiyle 
sözleri 358 

K. özçoban (Afyon Karahisar) - Drş 
memleketlere yapılan hububat satışı hak
kında Hükümetten gelen rapor münasebe
tiyle sözleri 32 

— îkinci Hasan Saka Hükümetinin 
programı münasebetiyle sözleri 252,256,257,267 

— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol
dukları aylık, dereceleri hakkındaki Ka
nım münasebetiyle sözleri 838 

- - Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna, bazı maddeler eklenmesine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 652,687,689,743 

— Van'da yaptırılan askerî hastane 
ve uçak alanı ile satınalınan kavurma işin
deki yolsuzluğa dair olan sorusu münase
betiyle sözleri 288,292,294 

— Van'da yaptırılan askerî hastane ve 
uçak alanı ile satınalınan kavurma işin
deki yolsuzluklardan Refik Saydam, Şük
rü Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci Ha
san Saka kabinelerinde yer almış olan 
Millî Savunma Bakanları hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına dair olan önerge 

Sayfa 
münasebetiyle sözleri 344,346,347,348 

t. Ş. özgen (Kütahya) - Kütaya'nm 
Kalburcu mmtakasmda inşa edilmekte 
olan Porsuk barajı ve Sofça köyü halkının 
durumu hakkındaki sorusu münasebetiyle 
sözleri 364 

N. özsan (Muğla) - İlkokul öğretmen
lerinin almakta oldukları aylık dereceleri 
hnkkmdaki Kanım münasebetiyle sözleri 832, 

837,841 
— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanım münasebetiyle sözleri 681,682,700, 

712,717 
— Van'da yaptırılacak Askerî Hastane 

.ve Uçak alanı ile satın alman kavurma işin
deki yolsuzluklardan Refik Saydam, Şükrü 
Saraçoğlu. Recep Peker, ve Birinci Hasan 
Saka Kabinelerinde yer almış olan Millî 
Savunma Bakanları hakkında Meclis soruş
turması yapılmasına dair olan önerge mü
nasebetiyle sözleri 348 

R. özsoy (Kayseri) - Ankara Belediye 
sine arsa ve arazisinden belli bir kısmınm, 
mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun hük
müne bağlı olmaksızın ve muayyen şartlar
la tahsis ve temlik yetkisi verilmesine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 172 

— Bina Yapımını Teşvik Kanunu mü
nasebetiyle sözleri 209 

— Etibank Kanununun 12 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle sözleri 818 

—- Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 711 

— Yeniden yapılacak su işleri için, ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme
sine izin verilmesi hakkındaki 3132, 4100 
ve 4649 sayılı kanunlara ek. Kanun müna
sebetiyle sözleri 1090 

P. öztrak (Tekirdağ) - Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair Kanun münasebetiyle söz
leri 651,652,653 



— 41 

Sayfa 
S. Pek (Kocaeli) - İkinci Hasan Saka 

Hükümetinin programı münasebetiyle 
sözleri . 267 

— Kocaeli'n deki şeker dağıtımına dair • 
olan sorusu münasebetiyle sözleri 451,452,453 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 880,882,883 

— Sel ve dolu gibi âfetler yüzünden za
rar gören yerler halkının Devlete ve Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kooperatiflerine olan 
borçları hakkmdaki sorusu münasebetiyle 
sözleri 365 

— Yeniden yapılacak su işleri için ge- . 
leeek yıllara geçici yüklenmelere girişilme
sine izin verilmesi hakkındaki 3132, 4100 ve 
4649 sayılı Kanunlara ek Kanun münasebe
tiyle sözleri 1086,1093,1094,1095 

G. Pekel (Tokad) - Belediye Gelirleri 
Kanunu münasebetiyle sözleri- 471,473,480,483, 

485,486;488,494,496,502,503,511;533,534,535,539, 
541,544,554,555 

— Bina Yapımını Teşvik Kanunu mü
nasebetiyle sözleri 208 

Sayfa 
— Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın

daki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun müna
sebetiyle sözleri 10314032,1033 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri . 712,-716,717, 

718,720,721 
H. Polatkan (Eskişehir) - Eti Bank Ka

nununun 12 nci maddesine bir . fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle sözleri 815,816,818 

— İkinci Hasan Saka Hükümetinin 
programı münasebetiyle sözleri 234 

-— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol
dukları aylık dereceleri hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 829 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazj maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 669,671,679 

A. Potuoğlu (Eskişehir) - Belediye Ge
lirleri Kanunu münasebetiyle sözleri 467,475, 

482,483^491 

t. Sabuncu (Giresun) - Belediye Ge
lirleri Kanunu münasebetiyle sözleri 534,542 

N. Sadak (Dışişleri Bakanı) - Avrupa 
Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi* ile ekleri
nin onanması hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri. 965,998,1001,1002 

— .Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'-
nm, Haberleşme Konferansına gönderilen 
iki delege hakkındaki sorusuna cevabı 128,130 

.— Dışişleri Bakanlığ* Kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun mü
nasebetiyle sözleri. 1021,1029,1035,1036 

H. Saka (Başbakan) - Muhtaç Çiftçi
lere Ödünç Tohumluk verilmesi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri. 1007,1008 

— Seyhan Milletvekili Ahmet . Remzi 

Yüregir'in, Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 25 nci maddesi ile Millî Korunma 
Kanunu ve haksız olarak mal iktisap eden
ler hakkındaki Kanunun tatbikma ve resmî 
otomobil ".ve kamyonlara dair olan sorusuna 
cevabı. 449 

—- Ş/eyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüregir'in, kitapçılığımızın gelişme ve artı
mını sağlıyâcak tedbirlere dair olan soru
suna cevabı.' ' 450,585 

— Yeni Kurduğu Hükümet, programı 
münasebetiyle sözleri. 223,267,269,276 

Ş. Saraçoğlu (İzmir) - İkinci. Hasan 
Saka Hükümetinin programı. münasebe
tiyle sözleri. 266 

V. Sandal (Niğde)'- Belediye Gelir-
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•leri Kanunu münasebetiyle sözleri. 491,500,505, 
507,510,511,526,538,540,541,542,543,555 

— 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde: değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri. 088 

— Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun müna-
sel>e-tiylö sözleri. 1034 

E. Sazak (Eskişehir) - İkinci Hasan 
Saka Hükümetinin programı münasebetiyle 
sözleri. 255 

E. A. Sevengil (Tokad) - Ankara Üni
versitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 
Kanun mimasebetiyle sözleri. 785,788,789,799 

— Erzurum'un Yeğena mahallesinden 
Yusuf kızı Şahinde Sakmak'ın, ölüm ceza
sına çarptırılması hakkındaki Adalet Ko
misyonu raporu münasebetiyle sözleri. 296,302 

— Gelecek ders yılı başında okulların 
kitap durumuna ve tek kitap sistemi hak
kındaki sorusu münasebetiyle sözleri. 286 I 

— Kimsesiz, terkedilmiş çocukların ko
runması ve yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı cetveller'de değişiklik yapılması 
hakkındaki Kamın tasarısı münasebetiyle 
sözleri. 19,22,24 

Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) -
Dış memleketlere yapılan hububat satışı 
hakkında Hükümetten gelen rapor münase
betiyle sözleri. 92,93 

— iskân Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu Ka- ı 
nuna yeniden bazı madde ve fıkralar ilâvesi 
hakkındaki 5098 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesinin bir numaralı bendinin i 
değiştirilmesine ve bu maddeye bazı hüküm
ler eklenmesine dair olan Kanun teklifi 
münasebetiyle sözleri. 154,378,380,381 

— Kimsesiz, terkedilmiş çocukların ko
runması ve yetiştirilmesi ve 4862 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki. Kanun tasarısı münasebe- I 
tiyle sözleri. 26 I 

— Usul hakkındaki sözleri. 385,406,408,409 j 
Dr. T. Simer (Bursa) - Belediye Gelir* 

leri Kanunu münasebetiyle sözleri 528,531 I 
R. Ş. Sirer (Millî Eğitim Bakanı) - I 

Kimsesiz, terkedilmiş çocukların korunması ! 
ve yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Kanuna bağ- i 

Sayfa 
h cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki Kanun tasarısı münasebetiyle sözleri. 24 

R. Ş. Sirer (Sivas) - Ankara Üniversi
tesi Kuruluş ve Kadroları hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri. 769 

F. Sirmen (Adalet Bakanı) - Millet
vekilleri Seçimi Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair olan Kanun 
münasebetiyle sözleri. 752,885,922 

— Noter Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri. 559,561,570,571,572,573,574,575 

— Van'da yaptırılan askerî hastane ve 
uçak alanı ile satınalınan kavurma işindeki 
yolsuzluklara dair Refik Saydam, Şükrü 
Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci Hasan 
Saka kabinesinde yer almış olan Millî Sa
vunma Bakanları hakkında Meclis soruş
turması yapılmasına dair olan önerge mü
nasebetiyle sözleri. . 356 

î. R. Soyer (Niğde) - 1948 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 
iz ler i . 980,98f 

— İlkokul öğretmenlerinin almakta 
oldukları aylık dereceleri hakkında Kanun 
münasebetiyle sözleri 839 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 727 

— - Yeniden yapılacak su işleri için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesine izin verilmesi hakkındaki 3J32, 
4100 ve 4649 sayılı Kanunlara ek Kanun 
münasebetiyle sözleri 1087,1088,109:; 

R. Soyer (Urfa) - Ankara belediyesine 
arsa ve arazisinden belli bir kısmının, mes
ken yapacaklara 2490 sayılı kanun hük
müne bağlı olmaksızın ve muayyen şart
larla tahsis ve temlik yetkisi verilmesine. 
dair Kanun münasebetiyle sözleri 183 

— İstanbul Teknik üniversitesi kuru
luş kadroları hakkındaki Kanun müna
sebetiyle sözleri 934 

Yeniden yapılacak su işleri için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilme
sine izin verilmesi hakkındaki 3132, 4100 
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ve 4649 sayılı kanunlara ek kanun müna
sebetiyle sözleri - 1045 

E. Soysal (Maraş) - Ankara üniversi
tesi kuruluş kadroları hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 769,784,786,788,789, 

792,800,801,805,806,808,812,813 
— Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Veteriner Fakültesinde komünist propa
gandası yapan sekiz öğrenci hakkındaki 
sorusu münasebetiyle sözleri 4,9 

— 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri 982 

— tclil Biret ve Suna Kan'm, yabancı 
'memleketlere müzik tahsiline 'gönderilmele
rine dair Kanun münasebetiyle sözleri 925,92'» 

• . • 9 3 0 i 

— İkinci Hasan Saka Hükümetinin pro- i 
gramı münasebetiyle sözleri 240 i 

— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol- i 
dukları aylık dereceleri hakkındaki Kanun I 

Sayfa 
münasebetiyle sözleri 838 

—- İskenderun - Malatya asfalt yolu 
hakkındaki sorusu münasebetiyle sözleri. 453 

— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin 'değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 661,720,1103 

— Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk 
verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 1009,1016 

— Üniversiteler Kanununa ek Kanun 
münasebetiyle sözleri 417,421,422 

— Yeniden yapılacak, su işleri için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme
sine izin verilmesi hakkındaki 3132, 4100 ve 
4649 sayılı Kanunlara ek Kanun münasebe
tiyle sözleri 1045 

Ş. Sökmensüer (Grünıüşane) - Milletve
killeri Seçimi Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair olan Kanun mü
nasebetiyle sözleri 668,669,671,700 

T 
A. Tahtakllıç (Kütahya) - A tıkara Be

lediyesine arsa ve arazisinden belli bir kıs
mının, mesken yapacaklara 2490 sayılı Ka
nun hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen 
şartlarla tahsis ve temlik yetkisi verilmesine 
dair Kanun münasebetiyle sözleri 164,165,177, 

178 
— 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri 974 

— Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun mü
nasebetiyle sözleri 1025,1026 

— Dış memleketlere yapılan hububat 
satışı hakkındaki rapor münasebetiyle söz
leri 33 

— Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 851,852 

.-- îdi! Biret ve Suna Kan'm, yabancı 
memleketlere müzik tahsiline gönderilmele
rine dair Kanun münasebetiyle sözleri 929 

— - İkinci -Hasan Saka Hükümetinin pro

gramı münasebetiyle sözleri 262,263,274,276,277 
— Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
. Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan, Kanun münasebetiyle sözleri 642,644,645, 

717,879,882,902,913,915 
-T- Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk 

verilmesi hakkındaki Kanım münasebetiyle 
sözleri - • 1005,1.007,1008 

M. R, Tarakçıoğlu (Trabzon) - Ankara 
üniversitesi Kuruluş ve-Kadroları hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri 795 

ilkokul öğretmenlerinin almakta-ol
dukları aylık dereceleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 825,831 

— Kimsesiz Terkedilmiş Çocukların Ko
runması ve yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle 
sözleri 25 

Z. Tarhaıi (Amasya) - 1948 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya-



„ . Sayfa 
pılması hakkındaki Kanını münasebetiyle 
sözleri . 9 7 1 

— İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kad
roları hakkındaki Kanun münasebetiyle 

. sözleri ' • * - ' . 937 
T. Tfeşkıran (Kars) - 1948 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri <- , 981 

S. T«kelioğlu (Seyhan) - Ankara Bele-
diyesinine arsa ve arazisinden belli bir kıs
mının mesken yapacaklara 2490 sayılı Ka
nun hükmüne bağlı olmaksızın ve muayyen 
şartlarla tahsis ve temlik yetkisi verilmesi
ne dair Kanun münasebetiyle sözleri 133,158 

— Antakya Devlet Hastanesi (föz Mü
tehassısı Dr. Osman Zeki Uysal hakkında
ki Dilekçe Komisyonu kararının Kamutay
da görüşülmesine dair önergesi münasebe
tiyle sökeri 131 

— 1948 yılı.Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri 969,970,982 

—- Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna ek 4644 sayılı Kanunun geçici üçüncü 
maddesi': hükmünün uzatılması hakkındaki 

• kanun teklifi münasebetiyle sözleri 374 
— Erzurum'un Yegenağa mahallesin

den Yusuf kızı Şahinde Sakmak'ın ölüm • 
cezasına çarptırılması. hakkındaki Adalet 
Komisyonu' raporu münasebetiyle sözleri 298 

— îdil Biret ve Suna Kan'm, yabancı 
memleketlere müzik tahsiline gönderilme-. 

Jerine dair Kanun münasebetiyle sözleri 922, 
923,924,926 

— ikinci Hasan Saka Hükümetinin 
programı münasebetiyle sözleri 232,234 

- - Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankası arasında 17 . VI . 
.1948 tarihinde akdedilen Sözleşmenin onan
masına ve bazı dövizler-in Hazine nam ve 
hesabına alınıp satılmasına ve muhafaza
sına dair olan Kanun münasebetiyle söz
leri . \ 1020 

—-Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve" bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kattım.münasebetiyle sözleri 887.895 

Sayfa 
Gl. N. Tınaz (Ankara) - Bina yapımını 

Teşvik Kanunu münasebetiyle sözleri 204 
— Üniversiteler Kanununa ek Kanun 

münasebetiyle sözleri 425,430 
— Van'da yaptırılan askerî hastane 

ve uçak alanı ile satmalman kavurma 
işindeki yolsuzluklardan Refik Saydam, 
Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker ve Birin
ci Hasan Saka kabinelerinde yer almış 
olan Millî Savunma Bakanları hakkında 
Meclis soruşturması yapılmasına dair olan 
önerge münasebetiyle sözleri 357 

î. H. Tiğrel (Diyarbakır) - Bina yapı
mını Teşvik Kanunu münasebetiyle söz
leri 402,403 

— İskân Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu ka
nuna yeniden bazı madde ve fıkralar ilâ
vesi hakkındaki 5098 sayılı Kanunim ge
çici ikinci maddesinin bir numaralı ben
dinin değiştirilmesine ve bu maddeye bazı 
hükümler eklenmesine dair olan kanun 
teklifi münasebetiyle sözleri 155 

—- Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeti Üyeleri ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyelere vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle sözleri 369,370,371 

F. Tiritoğlu (Balıkesir) - Belediye Ge-
•J lirleri Kanunu münasebetiyle sözleri 539 

Gl. F. Tirkeş (Sivas) - Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair olan Kanun münasebe
tiyle sözleri 696 

— Van'da yaptırılan askerî hastane ve 
Uçak alanı ile satmalınan kavurma işinde
ki yolsuzluklardan Refik Saydam, Şükrü 
Saraçoğlu, Recep Peker ve Birinci Hasan 
Saka kabinelerinde yer almış olan Millî Sa-

I vımma Bakanları hakkında Meclis soruş
turması yapılmasına dair olan önerge mü
nasebetiyle sözleri 333,340,345,346,358,361 

I Ş. Torgut (Kırşehir) - Etibank Kamı-
J nrınım 12 rıci maddesine bir fıkra eklen-
I nıesi hakkındaki kanun teklifi münasebe

tiyle sözleri 818 
I H. Tugaç (Kars) - Ankara Üniversitesi 
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Sayfa 

Kuruluş ve kadroları hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 811.812 j 

— Ko^gettefal fez^t Aksal#F hakkında-
ki Dilekçe KontK^föttit kadarı Münasebe
tiyle sizleri 409 ' 

Sayfa 
K. Turan (İsparta) - Belediye Gelirleri 

Kanunu münasebetiyle sözleri 501,503,542 
— Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak

kındaki 3312 sayılı Kanuna ek Kanun mü
nasebetiyle sözleri 1037 

u 
İ. M. Uğur (Sivas) - Sivas-Kongresin

ce seçilen Temsil Heyeti Üyeleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönemin
de bul anan üyelere vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkındaki Kanun 
tasarısı münasebetiyle sözleri 368 

A. Ülüs (Öfresutf)*- İkinci Hasan Saka 
Hükümetinin programı münasebetiyle söz
leri 257 

H Uftttoy (Niğde) - Ankara Belediye
sine arsa ve arazisinden belli bir kısmının, 
mesken yapacaklara 24*90 sayılı Kanım hük
müne bağlı olmaksızın ve muayyen şartlar!;! 
tahsis ve temlik yetkisi verilmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 180 

— Bina Yapımını Teşvik Kanunu mü
nasebetiyle sözleri 208,399 

— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol
dukları aylık dereceleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 822,839,847 

— Milletvekilleri' Secimi Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 720,722, 

725,726,732,747,882 
•— Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kad

roları hakkındaki 4926 scyılı Kanuna bağlı 
2 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 941 

Br. F. Umay (Kırklareli) - belediye 'ge
lirleri- Kanunu münasebetiyle sözleri 53(5 

— İdil Türet ve Suna Kaıı'ııj, yabancı 
memleketlere müzik tahsiline gönderilme
lerine dair Kanun münasebetiyle sözleri • 942 

Dr. A. Üras (Mardin) - İkinci Hasan 
Saka Hükümetinin programı münasebetiy
le sözleri 226,234,251,255 

— Milletvekilleri Seçimi Kanın.1 unun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kamın münasebetiyle sözleri 1102 

N. Ütien (Çanakkale) - Ankara Üniver
sitesi Kuruluş kadroları- îrakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 

*--• Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kad-

ü 

*99 

roları hakkındaki 4926 sayılı Kanuna bağlı 
2 sayılı cetvelde değişiklik yapılma-sma dair ' 
olan Kanun münasebetiyle sözleri 942 
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V 

Sayfa 
A. Veziroğlu (Afyon Karahisar) - Be

lediye Gelirleri Kanunu münasebetiyle 
sözleri. 522,523,524,587 

— İkinci Hasan Saka Hükümetinin 
programı münasebetiyle sözleri. 252,258 

Sayfa 
— Milletvekilleri Şeyimi Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri. 660,681,71i . 

t. Yalçın (Bolu) - Belediye Gelirleri 
Kanunu münasebetiyle sözleri. 482,483,484,523 

— Bina Yapımını Teşvik Kanunu mü
nasebetiyle «özleri. 199,398,399,400 

•~-- Milletvekilleri Şeyimi Kanununun, 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri. 883,889 

H, Yalman (Ordu) - Belediye Gelirleri 
Kanunu münasebetiyle sözleri. 493,518 

— İkinci Hasan Saka Hükümetinin 
programı münasebetiyle sözleri. 256,257,258, 

263,264 
A. Yaycıoğlu (Maraş) - Muhtaç, (Jii't-

cilere Ödüne Tohumluk verilmesi, hakkın
daki Kanım münasebetiyle sözleri. .1010 

S. K. Yetkin (ürfa) - Ankara Üniver
sitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki Ka
nını münasebetiyle sözleri. 769,800,801 

- Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hak
kındaki 3312 sayılı Kamına ek Kanun mü
nasebetiyle sözleri. 1022,1023,1081 

~~ İdil Biret ve Suna. Kan'm, yabancı 
memleketlere müzik tahsiline gönderilme
lerine dair Kanun münasebetiyle sözleri. 924, 

929,931 

A. K. Yiğitoğlu (Amasya) - Bina Ya
pımını Teşvik Kanunu münasebetiyle söz
leri. 398 

288 

5,SN 

-- 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmadı hakkındaki 
Kanun"'münasebetiyle sözleri. •• 985 

—- üniversiteler Kanununa ek Kanun 
münasebetiyle sözleri. 431,432,433,463 

N.-Yücer (Çorum) - İkinci Hasan Saka 
Hükümetinin, programı münasebetiyle söz
leri. 

A. R. Yüregir (Seyhan) - Kitapçılığı
mızın gelişme ve artımını sağlıyacak tedbir
lere dair olan sorusu münasebetiyle sözleri. 

S. Yürüten (îstanbul) - Bina Yapımını 
Teşvik Kanunu münasebetiyle sözleri. 393,395, 

397 
— İkinci Hasan Saka Hükümetinin 

programı münasebetiyle sözleri. 264 
— İstanbul Şehrinin mangal kömürü 

ihtiyacı hakkındaki sorusu münasebetiyle 
sözleri. • 11,12,18 

- - Milletvekilleri Şeyimi Kauununuu 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun münasebetiyle sözleri. 691 

Dr. G* K, Zaimoğiu (Giresun) - Van'da 
yaptırılan askerî, hastane ve uçak alanı ile 
satmalımın kavurma işindeki yolsuzluklara 
dair Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Recep 
ve Birinci Hasan Saka kabinelerinde yer 
almış olan 'Millî Savunma Bakanları hak

kında Meclis soruşturması yapılmasına dair 
olan önerge münasebetiyle sözleri 340,842,344 

K. Zeytinoğlu (Eskişehir) - Bina Ya
pımını Teşvik Kanunu münasebetiyle söz
leri. 198,392 

•-- KrziiR'aîfda yaptırılacak meskenler 
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hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri. 
— îkinci Hasan Saka Hükümetinin 

programı münasebetiyle sözleri 
— İlkokul öğretmenlerinin almakta ol

dukları aylık dereceleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri. 

Sayfa Sayfa 
848 — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
247 Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 

olan Kanun münasebetiyle sözleri. 655 
— Porsuk Barajı inşaatı hakkındaki so-

828 rusu münasebetiyle sözleri. 295,389 

»m<i 




